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Ontdek het zelf

UITDAGING

ONDERZOEK WELKE 

KLEUR LICHT DOOR 

EEN MONDRIAAN 

GLAS IN LOOD GAAT  

In 2017 is het feest in de 
wereld van de kunst, want 
de kunstbeweging De Stijl 
bestaat 100 jaar. Dit wordt 
gevierd bij allerlei musea 
met de titel ‘Mondrian to 
Dutch Design’. De Stijl was 
een vernieuwende kunst-
stroming met kunstenaars 
die een betere en moderne 
samenleving wilden maken. 
Door gebruik van primaire 
kleuren, abstracte vormen-
taal, horizontale en verti-
cale lijnen  ontwierpen ze 
naast schilderijen, meubels, 
huizen en zelfs steden. Eén 
van de belangrijkste kunst-
schilders binnen De Stijl 
was de Nederlander Piet 
Mondriaan. De werken van 
Mondriaan kun je gemakke-
lijk herkennen; hij gebruikte 
namelijk alleen streepjes, 
lijnen en kleurvlakken. Dit 
wordt abstracte kunst 
genoemd, je weet namelijk 

INLEIDING

IN HET KORT

Verwonderen: Introduceer het 
thema aan de hand van enkele 
fragmenten over het werk van 
Mondriaan. Je vraagt aan de 
leerlingen welke kleuren, welke 
vormen en welke lijnrichtingen 
ze zien. Vervolgens leg je uit dat 
de leerlingen een onderzoek 
gaan doen naar de verschillende 
kleuren licht. 

Verkennen: De leerlingen 
experimenteren met zaklampen 
en verschillende kleuren vlieger-
papier.

niet meteen wat het voor-
stelt.

Met ’s werelds grootste 
Mondriaancollectie en een 
van de grootste De Stijl 
collecties, is het Gemeen-
temuseum Den Haag het 
centrum van alle activiteiten 
die dit jubileumjaar worden 
georganiseerd. Het mu-
seum pakt groots uit. Het 
presenteert onder andere 
alle 300 Mondriaans in 
één tentoonstelling. Zijn 
bekendste werk is Victory 
Boogie Woogie. In deze uit-
daging maken de leerlingen 
een schilderij van Mondri-
aan in glas in lood. Ze ont-

dekken wat verschillende 
lichtkleuren met het glas in 
lood doen. De leerlingen 
doorlopen hiermee de stap-
pen van het onderzoekend 
leren. 
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en laat je niets wijsmaken

SLEUTELWOORDEN

Licht: wat uit de zon of uit een 
lamp straalt

Weerkaatsen: terug laten 
komen

Absorberen: opzuigen of in 
zich op laten nemen

Glas in lood: stukken glas 
gevat in loodlijsten

Horizontaal: een lijn van links 
naar rechts of andersom

Verticaal: een lijn van onder 
naar boven of andersom

VOORBEREIDEN

DUUR: 30 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door en 
verzamel de materialen voor dit 
onderzoek. 

Bekijk de volgende video’s: 

• http://www.schooltv.nl/video/
mondriaan-waarom-hangt-mon-
driaan-in-een-museum/

• https://www.youtube.com/
watch?v=-d-zrbFiZQg

• http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-het-kantoor-105/
(van 02.05 minuut tot 03.50 
minuut)

• http://www.schooltv.nl/video/
nieuws-uit-de-natuur-licht-en-
kleur/     
(van 05:30 minuut tot 12:30 
minuut)

HANDIGE 
MATERIALEN 

• Zaklantaarns (laten meene-
men van huis)

• Vliegerpapier in primaire kleu-
ren (blauw, geel & rood) 

• Vliegerpapier wit
• Vliegerpapier groen
• Dun zwart karton 70cm x 
50cm (voor iedere leerling)

• Prikpennen
• Prikmatjes

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen:

• ontdekken dat licht uit  
       verschillende kleuren 

bestaat 

• ontdekken dat je licht kunt  
   weerkaatsen

• ontdekken dat je licht kunt  
 absorberen

• ontdekken hoe je een   
 Mondriaan in glas in lood  
 raam maakt

Onderzoek opzetten: De leer-
lingen zetten een onderzoek op 
met betrekking tot licht en een 
glas in lood raam. 

Uitvoeren: De leerlingen maken 
een Mondriaan in glas in lood 
raam van vliegerpapier en ont-
dekken door welke kleur van het 
glas in het loodraam het meeste 
licht komt.

Conclusie: Hoe komt het dat 
er door het ene raam meer licht 
komt dan door het andere raam?

Presenteren: De leerlingen 
presenteren op een groot raam 
in de klas alle Mondriaan in glas 
in lood ramen.

• Lijm
• Plakband
• Schaar
• Potlood
• Liniaal
• Gum
• Elastiek
• Luier 
• Glas water
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LESVERLOOP
VERWONDEREN

DUUR: 25 MINUTEN - VIDEO – 
KLASSIKAAL 

Introduceer het thema  
Mondriaan door een afbeelding 
te laten zien van de Victory 
Boogie Woogie op het digibord.  
Vraag aan de leerlingen wat ze 
allemaal zien. Je benoemt wat 
ze zien en maakt daarvan een 
woordweb. 

Laat vervolgens deze video zien: 

https://www.youtube.com/
watch?v=-d-zrbFiZQg

 De video laat zien dat Mon-
driaan niet meteen abstract 
schilderde, maar in eerste 
instantie figuratief. Vraag aan 
de leerlingen wat ze hebben 
waargenomen. Daarna vertel je 
aan de leerlingen dat ze  een 
Mondriaan in glas in lood gaan 
maken.

Je laat een afbeelding zien op 
het digibord van een Mondri-
aan in glas in lood en daarna 
de video over Het Klokhuis over 
glas in lood. Zie: 

http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-het-kantoor-105/   
(van 02.05 minuut tot 03.50 
minuut)

VERKENNEN

DUUR: 20 MINUTEN –   
TWEETALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH

Laat als eerste een deel van 

• Welke drie kleuren zijn de  
 primaire kleuren?
• Waarom heten deze drie  
 kleuren primaire kleuren?
• Hoe heten de kleuren die  
 je krijgt door twee primaire  
 kleuren te mengen?
• Uit welke kleuren bestaat de  
 regenboog? 
• Uit welke kleuren bestaat  
 licht? 
• Wat gebeurt er met een  
 beetje water wanneer je dit  
 in een luier giet?
• Wat is een ander moeilijker  
 woord voor het in de luier  
 blijven van het water?
• Wat is het absorberen van  
 licht?

Laat daarna leerlingen experi-
menteren met hun zaklantaarn 
en de verschillende kleuren 
vliegerpapier. Knip vierkantjes 
van vliegerpapier van ongeveer 
10 bij 10 cm. Vouw dit vier-
kant om de lichtbundel van de 
zaklantaarn  en zet het vast op 
de lantaarn met een elastiek. 
Wat gebeurt er wanneer je de 
zaklantaarn aan doet?

de aflevering Nieuws uit de na-
tuur zien, welke gaat  over licht.

http://www.schooltv.nl/video/
nieuws-uit-de-natuur-licht-
en-kleur/   
(van 05:30 minuut tot 12:30 
minuut)

Na het bekijken van deze video 
kun je de volgende vragen met 
de leerlingen bespreken. 

Voor  groep 3:

• Welke kleuren ken je?
• Welke kleuren zijn primaire  
 kleuren? 
• Welke kleur krijg je wanneer  
 je rood en geel mengt?
• Welke kleur krijg je wanneer  
 je rood en blauw mengt?
• Welke kleur krijg je wanneer  
 je geel en blauw mengt?
• Uit welke kleuren bestaat de  
 regenboog?
• Uit welke kleuren bestaat  
 licht?

Voor groep 4:

• Welke kleuren ken je? 

https://www.youtube.com/watch?v=-d-zrbFiZQg 
https://www.youtube.com/watch?v=-d-zrbFiZQg 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-het-kantoor-105/
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-het-kantoor-105/
http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-licht-en-kleur/
http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-licht-en-kleur/
http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-licht-en-kleur/
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De leerlingen vouwen dit karton 
dubbel waarbij de kortste zijden 
op elkaar komen.

De leerlingen tekenen langs alle 
vier de randen een lijn van 2 
centimeter. Zo ontstaat er een 
rechthoek binnen het dubbelge-
vouwen karton.

De leerlingen maken in de deze 
rechthoek een Mondriaan schil-
derij met geometrische vlakken. 
Tussen deze geometrische vlak-
ken zit altijd 2 centimeter.

De vlakken worden met een prik-
pen en een prikmatje uitgeprikt.

ONDERZOEK 
UITVOEREN

DUUR: 40 MINUTEN –  
 LEERKRACHT ALS COACH

De leerlingen gaan zelf een Mon-
driaan in glas in lood  maken. Dit 
gaat volgens enkele stappen.

De leerlingen krijgen een stuk 
zwart fotokarton van A3 of 70 cm  
x 50 cm formaat.

ONDERZOEK 
OPZETTEN

DUUR: 10 MINUTEN-   
TWEETALLEN - LEERKRACHT 
ALS COACH 

De leerlingen bedenken een 
locatie waar ze het beste kunnen 
ontdekken door welke kleur het 
meeste licht komt bij een glas in 
lood raam. Daarnaast komen de 
leerlingen met een voorstel welke 
lichtbron (zaklantaarn, waxi-
nekaarsje, lamp etc.) ze gaan 
gebruiken om het bovenstaande 
te onderzoeken.

Dit leggen ze aan je voor. De 
vragen die je kunt stellen:  

• Waarom gebruiken jullie deze  
 lichtbron?
• Waarom gebruiken jullie deze  
 locatie voor de test?
• Wat verwachten jullie te 
 ontdekken? 

CONCLUDEREN 

DUUR: 5 MINUTEN -   
TWEETALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

De leerlingen nemen hun 
Mondriaan in glas in lood mee 
naar de door hen gekozen 
ruimte. Met de door hen ge-
kozen lichtbron schijnen ze op 
hun Mondriaan glas in lood en 
ontdekken welke kleur er wordt 
geabsorbeerd en welke wordt 
weerkaatst. De bevindingen 
schrijven ze op. 

Je kunt de volgende vragen 
stellen: 

• Welke kleuren van het glas in  
 lood zijn goed te zien?
• Welke kleuren van het glas in  
 lood zie je minder goed? 
• Klopten de hypothesen die de  
 leerlingen hadden opgesteld? 
• Hoe komt dat?    

Daarna wordt het geometrische 
vlak net iets groter uitgeknipt 
uit een stuk vliegerpapier. De 
loodrandjes smeren de leerlin-
gen aan één kant dun in. Het 
geometrische vlak plakken ze 
hier vervolgens zeer nauwkeurig 
op. Wanneer alle geometrische 
vlakken zijn opgeplakt aan één 
kant wordt de andere kant inge-
smeerd. Laat de leerlingen deze 
op de andere kant plakken zodat 
aan twee kanten ‘glas in lood’ zit. 

PRESENTEREN

DUUR: 5 MINUTEN -   
KLASSIKAAL – LEERKRACHT 
ALS COACH

Alle Mondriaan in glas in lood 
ramen worden met plakband 
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ACHTERGROND-
INFORMATIE
PIET MONDRIAAN 

Piet Mondriaan was een van 
de beroemde kunstenaars 
van De Stijl. Hij groeide 
op in Amersfoort en leerde 
tekenen van zijn vader, die 
tekenleraar was. Eerst vond 
Piet Mondriaan dat kleuren in 
een kunstwerk niet belangrijk 
waren. Hij werkte vooral met 
grijs- en bruintinten. Alles wat 
hij schilderde was te zien in de 
wereld, oftewel concreet (bv. 
vaas met bloemen, schilders-
ezel,...). Later koos hij ervoor 
om meer abstracte werken te 
gaan maken waarin kleur en 
lijnen belangrijker waren dan 
de ‘tekening’ zelf.

Mondriaan werd vooral be-
roemd door zijn abstracte 
kunst. Deze kunst wordt ge-
kenmerkt door het feit dat:

- er geen voorwerpen of zaken 
uit de echte wereld zijn afge-
beeld

- iedereen ziet of denkt aan iets 
anders wanneer hij het kunst-
werk ziet

Hij werkte altijd met de drie 
primaire kleuren (blauw, rood 
en geel) en met zwart en wit. 
De bekendste werken van 
Piet Mondriaan zijn die met 
de zwarte lijnen en de witte, 
blauwe, rode en gele vlakken 
zoals bijvoorbeeld de Victorie 
Boogie Woogie.

LICHT

Licht bestaat uit allemaal 
lichtstralen. Die stralen gaan 
heel snel door de ruimte en de 
lucht. Ze leggen in één secon-
de wel 300 duizend kilometer 
af. Licht gaat veel sneller dan 
geluid. Bij onweer merk je dit 
verschil. Vaak zie je eerst de 
bliksemflits en dan pas hoor je 
de donder. 

Als licht niet door een voorwerp 
kan bewegen, kunnen er twee 
dingen gebeuren. Voorwerpen 

De reeks uitdagingen Ontdek 
het zelf zijn bestemd voor 

alle klassen van het primair 
onderwijs en komen tot stand 
onder verantwoordelijkheid 

van TechYourFuture en 
HEIN! in samenwerking met 

Heutink. 

met een lichte kleur, zoals een 
wit laken, weerkaatsen veel licht. 
Gladde en platte oppervlakten 
zoals een spiegel daar weer-
kaatst het licht het meest. Als 
licht op een spiegel of een me-
talen autodak valt, dan kaatsen 
de stralen in één richting terug 
als een stuiterbal. 

Voorwerpen met een donkere 
kleur nemen juist veel licht op 
en absorberen het licht. Neemt 
een voorwerp licht op, dan 
wordt het warm. Bijvoorbeeld 
een glijbaan die lang in de felle 
zon staat, wordt heel heet. Ga 
je voor de zon of lamp staan, 
dan zie je een schaduw. Want 
licht kan niet door iemand heen 
schijnen. 

(Bron: wikikids)

EXTRA LINK

Informatie en proefjes over licht:

http://www.encyclopedoe.
nl/?onderwerp_id=190&alfabet_
letter=L

op het buitenraam geplakt. Je 
bespreekt de verschillende 
ontwerpen. De volgende vragen 
helpen daarbij:

• Waarom heb je gekozen voor  
 deze vorm? 
• Waarom heb je gekozen voor  
 deze kleuren?
• Door welke primaire kleur in  
 het glas in lood raam ging het  
 meeste wit licht?
• Door welke primaire kleur in  
 het glas in lood raam ging het  
 meeste gekleurde licht?
• Wat heb je ontdekt bij deze  
 opdracht?

http://www.encyclopedoe.nl/?onderwerp_id=190&alfabet_letter=L
http://www.encyclopedoe.nl/?onderwerp_id=190&alfabet_letter=L
http://www.encyclopedoe.nl/?onderwerp_id=190&alfabet_letter=L

