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Groep: 7/8  Les 2: Geluid bij cartoons 

 

Dit heb je nodig voor de les: 

• De link naar de videoles:  https://youtu.be/kVAueRXZAx0 

• Digitaal schoolbord, smartboard of videoscherm. 

• Voor elk groepje het werkblad ‘Geluid bij cartoons’. 

• Voor elk groepje een tablet/laptop. 

• Spullen uit de omgeving waar leerlingen geluiden mee kunnen maken. 

___________________________________________________________________________ 

 

Dit gaan we doen: 

 

In deze les duiken we verder in de wereld van geluiden die bij bewegend beeld passen. De 

leerlingen zien aan het begin van de les 3 videofragmenten van cartoons zonder geluid. Na het 

zien van deze fragmenten kiezen de leerlingen per groepje één fragment uit waarbij zij het geluid 

gaan creëren. Dit doen ze met behulp van het werkblad waarin ze het fragment in 5 minuten tijd 

analyseren op omgeving, sfeer en gebeurtenissen. Vervolgens krijgen de leerlingen 5 minuten de 

tijd om een script en rolverdeling van het door hun gekozen fragment te maken. Deze zullen de 

leerlingen presenteren aan de rest van de klas. Om de les af te sluiten worden de cartoons 

nogmaals afgespeeld maar dan met geluid. De leerlingen bespreken welke overeenkomsten en 

welke verschillen er waren tussen de originele audio en die ze zelf gemaakt hebben. 

 

 

 

https://youtu.be/kVAueRXZAx0
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GELUID BIJ CARTOONS 

 
OPDRACHT 1 

Je hebt samen met je groepje een fragment uitgekozen waarbij jullie het geluid gaan ontwerpen. 
Lees de vragen door, bekijk het fragment (zonder geluid) en overleg met elkaar om de volgende 
vragen te beantwoorden: 
 
1) In welke omgeving speelt de cartoon zich af? En welke geluiden zijn kenmerkend voor deze 

omgeving? 
 
Het fragment speelt zich af in ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kenmerken van deze omgeving zijn: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Hoe is de sfeer in dit fragment ken op welke manier kan je deze omzetten in geluid? 
 
De sfeer is…………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
De geluiden die bij deze sfeer horen zijn: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Welke gebeurtenissen vallen je op? Wat voor een geluid kan je daarbij bedenken? 
 
Gebeurtenissen                                    Bijpassende geluiden 

- …………………………………………………………………..…     - …………………………………………………………………..…       

- …………………………………………………………………..…     - …………………………………………………………………..…       

- …………………………………………………………………..…     - …………………………………………………………………..…       

- …………………………………………………………………..…     - …………………………………………………………………..…       

- …………………………………………………………………..…     - …………………………………………………………………..…       
 
OPDRACHT 2 

Nu je het fragment door en door kent is het tijd om een script en een rolverdeling te maken met 
je groepje. Bespreek wie het achtergrond geluid maakt, wie de sfeer en wie de gebeurtenissen. De 
geluiden hoeven niet altijd door één persoon gemaakt te worden, je kan bijvoorbeeld een 
hoogtepunt kiezen en deze met zijn allen uitvoeren. 
 
Achtergrond geluiden:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sfeer:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gebeurtenissen:……………………………………………………………………………………………………………………………… 


