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UITDAGING

ONTWERP EEN 

KWISTERSPEL IN 

MONDRIAANSTIJL  

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 
kunststroming met kun-
stenaars die een betere 
en moderne samenleving 
wilden maken. Door ge-
bruik van primaire kleuren, 
abstracte vormentaal, ho-
rizontale en verticale lijnen 
ontwierpen ze naast schil-
derijen, meubels, huizen 
en zelfs steden. Eén van 
de belangrijkste schilders 
van De Stijl was de Neder-
lander Piet Mondriaan. De 
schilderijen van Mondriaan 
zijn gemakkelijk te herken-
nen; hij gebruikte namelijk 
alleen streepjes, lijnen en 
kleurvlakken. Dit wordt ab-
stracte kunst genoemd, in 

INLEIDING

IN HET KORT

Probleem: Introduceer het 
thema Mondriaan. Bekijk en be-
spreek een aantal schilderijen 
van deze beroemde kunstenaar. 

Probleem verkennen: Leer-
lingen verkennen aan de hand 
van de vragen ‘Wat weten we 
al?’ en ‘Wat willen we graag 
weten?’ het thema Mondriaan. 

Ontwerpvoorstel maken: In 
groepjes van vier maken de 
leerlingen een ontwerpvoorstel 
voor hun Kwisterspel. Dit doen 
ze aan de hand van een set 
ontwerpeisen. 

Uitvoeren: De leerlingen ont-
werpen hun Kwisterspel. 

Testen en evalueren: De 
groepjes presenteren aan 
elkaar hun ontwerp. Ze stellen 

tegenstelling tot concrete 
afbeeldingen weet je niet 
meteen wat het voorstelt. 
Piet Mondriaan was gek 
op de kleuren rood, blauw 
en geel. Deze drie kleuren 
worden ook wel primaire 
kleuren genoemd omdat je 
door te mengen alle an-
dere kleuren kunt maken. 
In het spel Twister spelen 
kleuren ook een belangrijke 
rol. In deze uitdagingen 
ontwerpen de leerlingen, 
als variant op Twister, hun 
eigen Kwisterspel, hele-
maal in de stijl van Mondri-
aan. Hierbij doorlopen de 
leerlingen de stappen van 
het ontwerpend leren. 
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en laat je niets wijsmaken

HANDIGE 
MATERIALEN 

• A3 papier 
• Papieren tafelkleden (als  
 ondergrond)
• Gekleurde vellen papier in  
 primaire kleuren
• Zwart papier
• Behangerslijm
• Scharen 
• Karton 
• Splitpennen 
• Papier en pennen 

VOORBEREIDEN

Duur: 30 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door en 
verzamel de materialen voor de 
uitdaging. Bekijk de volgende 
aflevering van Het Klokhuis: 

http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-maakt-geschiede-
nis-de-stijl/#q=mondriaan 

SLEUTELWOORDEN

De Stijl: Nederlandse kunstbe-
weging opgericht in 1917. Kun-
stenaars aangesloten bij deze 
beweging wilden een radicale 
hervorming van de kunst, die 
gelijk opging met de technische, 

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen: 

• onderzoeken wat ze al  
 van Mondriaan weten 

• ontdekken wat ze nog   
 meer willen weten over  
 Mondriaan 

• ontdekken wat Mondriaan  
 als kunstenaar typeert

• ontwerpen een eigen   
 spel aan de hand   
 van een set van ontwerp- 
 eisen

elkaar kritische vragen. Waar 
kunnen verbeteringen worden 
aangebracht? Hoe kan het spel 
nog beter en leuker worden?

Presenteren: Leerlingen uit 
een groep hoger gaan de spel-
len die de leerlingen hebben 
gemaakt uitvoeren.

wetenschappelijke en sociale 
veranderingen in de wereld.

Piet Mondriaan: Nederlandse 
kunstschilder die vooral bekend 
werd door zijn schilderijen met 
streepjes, lijnen en gebruik van 
primaire kleuren

Kunstenaar: iemand die kunst 
maakt

Kunst: het resultaat van een 
maakproces van iets bijzonders. 
Iets moois, iets leuks, iets aan-
genaams om naar te kijken. 

Primaire kleuren: de kleuren 
rood, geel en blauw 

Abstract: iets dat je niet direct 
kunt zien, iets waarvan je niet 
direct ziet wat het voorstelt

Concreet: iets dat je kunt zien 
of beetpakken

Set van ontwerpeisen: alle 
inhoudelijke wensen die je hebt 
wanneer je iets gaat ontwerpen/
maken

Quiz: spel waarbij je vragen 
moet beantwoorden over een 
bepaald onderwerp 
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LESVERLOOP
PROBLEEM

DUUR: 20 MINUTEN –  
KLASSIKAAL  

Introduceer het thema Mondri-
aan. De volgende tekst kan on-
dersteunend zijn aan je verhaal. 

Piet Mondriaan leefde van 1872 
tot 1944 en is tot op de dag van 
vandaag een van de beroemd-
ste Nederlandse kunstenaars. 
Hij leefde in de tijd van de 
Eerste Wereldoorlog, een zware 
en donkere tijd in Nederland, 
ook al deden wij niet mee aan 
de oorlog. Het tijdschrift en de 
kunstbeweging De Stijl wilde 
het leven van de mensen wat 
lichter en fijner maken. Piet 
Mondriaan was een van de 
kunstenaars van De Stijl. Zijn 
schilderijen zijn opvallend en 
herkenbaar: streepjes, lijnen en 
kleurvlakken. Dat was in het be-
gin van zijn carrière wel anders. 
De volgende video geeft aan op 
welke manier zijn werken veran-
derden: https://www.youtube.
com/watch?v=-d-zrbFiZQg. 

Laat achtereenvolgens de 
volgende werken van Mondriaan 

zien: De rode boom, De grijze 
boom, Bloeiende appelboom en 
Pier en oceaan. De afbeeldingen 
van deze schilderijen kun je via 
Google vinden. Bespreek vragen 
als: wat zie je? Zie je overeen-
komsten tussen de werken? Wat 
maakt zijn schilderijen zo bijzon-
der? En op welke manier maakt 
Mondriaan gebruik van kleuren?

Bekijk eventueel (een deel) van 
de video van Het Klokhuis over 
De Stijl: http://www.schooltv.nl/vi-
deo/het-klokhuis-maakt-geschie-
denis-de-stijl/#q=mondriaan

PROBLEEM 
VERKENNEN

DUUR: 15 MINUTEN -   
VIERTALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

De leerlingen verdelen een A3 
papier in twee vlakken. Aan de 
linkerkant zetten ze de vraag 
‘Wat weten we al van Piet 
Mondriaan?’ en aan de rech-
terkant de vraag ‘Wat zouden 
we graag willen weten van Piet 
Mondriaan?’. Met het groepje 
beantwoorden de leerlingen de 
vragen. Bespreek vervolgens de 
opdracht klassikaal. Vertel de 
leerlingen dat vooral de dingen 
die de leerlingen graag willen 

weten van Mondriaan interes-
sant zijn. Deze vragen kunnen 
ze namelijk goed gebruiken voor 
een spel dat ze gaan maken: 
Kwister in Mondriaanstijl. 

Extra: de leerlingen die wat 
meer uitdaging aankunnen, zou-
den een uitgebreider Kwister-
spel kunnen ontwikkelen over de 
gehele kunstbeweging De Stijl. 

ONTWERPVOORSTEL 
MAKEN

DUUR: 20 MINUTEN –   
VIERTALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH

In groepjes van vier maken de 
leerlingen een ontwerpvoorstel 
voor hun spel. Daarbij doen ze 
eerst onderzoek naar de vraag: 
wat zijn de kenmerken van het 
spel Twister? Vervolgens maken 
ze een ontwerpvoorstel aan de 
hand van de volgende set ont-
werpeisen: 

- Maak een Kwisterspel 
- Het spel moet in de stijl zijn  
 van Mondriaan 

- Er moeten ten minste vier  
 leerlingen tegelijk op de  
 spelmat kunnen staan

- Maak een handleiding bij het  
 spel 
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TESTEN EN  
EVALUEREN

DUUR: 15 MINUTEN –   
VIERTALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

De groepjes presenteren aan 
elkaar hun ontwerp. Ze stellen 
kritische vragen. Waar kunnen 
ze verbeteringen aanbrengen? 
Hoe kan het spel nog uitdagen-
der worden? Is de quiz aantrek-
kelijk? Dit daagt de leerlingen 
uit hun ontwerp te verbeteren. 
Als leerkracht loop je rond en 
stel je tevens vragen en geef 
je tips. De set ontwerpeisen is 
hierbij een goed handvat. 

- Maak een quiz bij het spel  
 waarin de vragen zijn   
 verwerkt uit de fase   
 Probleem verkennen

De leerlingen maken op A3 
een schets en beschrijving van 
hun spel. Coach de groepjes 
door onder andere de volgende 
vragen te stellen:

- Welke Mondriaan elementen  
 gebruiken jullie? 

- Hoe gaan jullie de quiz een  
 plek geven in het spel? 

- Op welke manier weten  
 leeftijdgenootjes hoe ze dit  
 spel moeten spelen? 

- Wat hebben jullie nodig om  
 het spel te maken? 

- Waarom is jullie spel super  
 leuk en gaaf om te spelen? 

- Welke taakverdeling passen  
 jullie toe als het spel
  ontwikkeld wordt? 

UITVOEREN

DUUR: 45 MINUTEN –   
VIERTALLEN – LEERKRACHT 
ALS COACH 

Het is nu tijd om het spel te 
gaan maken. Het tafelkleed 
gebruiken de leerlingen als 
spelmat. Het is als leerkracht 
van belang dat je de leerlingen 
coacht aan de hand van het 
ontwerpvoorstel dat de leerlin-
gen hebben opgesteld. Daarbij 
is een goede taakverdeling van 
belang. Welke leerlingen maken 
de quiz? Wie ontwikkelt de 
Kwistermat? etc.   

PRESENTEREN

DUUR: 20 MINUTEN – IN 
GROEPJES – HOGERE 
GROEP 

Daag de leerlingen in een groep 
hoger uit om de Kwisterspel-
len uit te voeren. De leerlingen 
uit jouw klas kunnen de groep 
kort uitleggen wat ze hebben 

gemaakt en hoe ze dit hebben 
gedaan. Als leerlingen het leuk 
vinden kunnen ze fungeren 
als quizmaster. Vervolgens 
mag de klas de verschillende 
Kwisterspellen gaan spelen. 
Wat vinden de andere/ oudere 
leerlingen ervan?

ACHTERGROND-
INFORMATIE
DE STIJL: KUNST-
STROMING

De Stijl wilde de grootste stijl 
aller tijden zijn. De kunstenaars 
die ertoe behoorden waren heel 
idealistisch en streefden naar 
een betere wereld. De kunste-
naars van De Stijl wilden hun 
kunst niet alleen toegankelijk 
maken voor de rijke maar ook 
voor de ‘gewone’ mensen. Door 
middel van kunst liet men zien 
wat er in de maatschappij nog 
niet bereikt was: orde! Ze sloten 
willekeur uit, gingen voor orde, 
harmonie en de perfecte balans. 
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Mensen  hoefden in een schil-
derij niet gelijk de betekenis te 
zien, maar moesten  aangezet 
worden er over na te denken. 
De kunstenaars probeerden 
nationale en internationale 
aansluiting te vinden bij andere 
kunstenaars door een tijdschrift 
uit geven. Dankzij dit tijdschrift  
en de brede verspreiding ervan 
is uiteindelijk de kunststroming 
De Stijl ontstaan. 

PIET MONDRIAAN 

Piet Mondriaan was een van de 
beroemde kunstenaars van De 
Stijl. Hij groeide op in Amers-
foort 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, 
schildersezel,...). Later koos hij 
ervoor om meer abstracte wer-
ken 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 gekenmerkt 
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  
 kunstwerk 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.

(Bron: wikikids)

EXTRA LINKS

Mondrian to Dutch Design: 
http://www.holland.com/global/
tourism/interests/holland-sto-
ries/mondrian-to-dutch-design.
htm 

De Stijl/Mondriaan Het Klok-
huis:  
http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-maakt-geschiede-
nis-de-stijl/#q=mondriaan

Piet Mondriaan: 
http://wikikids.nl/Piet_Mondri-
aan 

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. 

Ontwikkeling werken Piet Mon-
driaan:  
http://static.digischool.nl/ckv1/
beeldend/mondriaan/mondri-
aan1.htm 

Twister: 

Op Pinterest kun je veel inspi-
ratie vinden voor het maken van 
een Twister spel.  
https://nl.pinterest.com/explore/
twister-spel-915217803295/ 
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http://static.digischool.nl/ckv1/beeldend/mondriaan/mondriaan1.htm
http://static.digischool.nl/ckv1/beeldend/mondriaan/mondriaan1.htm
http://static.digischool.nl/ckv1/beeldend/mondriaan/mondriaan1.htm
https://nl.pinterest.com/explore/twister-spel-915217803295/
https://nl.pinterest.com/explore/twister-spel-915217803295/
http://www.schooltv.nl/video/koning-willem-alexander-van-prins-tot-koning-van-nederland/#q=beatrix

