
MONDRIAAN TOREN

ONTDEK HET ZELF
...EN LAAT JE NIETS WIJSMAKEN!
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UITDAGING

ONTWERP EN 

MAAK EEN 

MONDRIAAN TOREN 

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 
kunstenaars die een betere 
en moderne samenleving 
wilden maken. Door gebruik 
van primaire kleuren, 
abstracte vormentaal, 
horizontale en verticale 
lijnen  ontwierpen ze naast 
schilderijen, meubels, 
huizen en zelfs steden. 
Eén van de belangrijkste 
kunstschilders binnen De 
Stijl was de Nederlander 
Piet Mondriaan. De werken 
van Mondriaan kun je 
gemakkelijk herkennen; 
hij gebruikte namelijk 
alleen streepjes, lijnen en 
kleurvlakken. Dit wordt 
abstracte kunst genoemd, 

INLEIDING

IN HET KORT

Probleem: Introduceer het 
thema aan de hand van enkele 
fragmenten over het werk 
van Mondriaan. Je legt uit dat 
Mondriaan lid was van de 
kunststroming De Stijl en dat 
het 100 jaar geleden is dat 
deze kunststroming ontstond 
in Nederland. De klas/groep 
viert dit jubileum mee door een 
Mondriaan toren te ontwerpen en 
te maken. 

je weet namelijk niet meteen 
wat het voorstelt.
Met ’s werelds grootste 
Mondriaancollectie en 
een van de grootste 
De Stijl collecties is 
het Gemeentemuseum 
Den Haag het centrum 
van alle activiteiten die 
dit jubileumjaar worden 
georganiseerd. Het 
museum pakt groots uit. 
Het presenteert onder 
andere alle 300 Mondriaans 
in één tentoonstelling. Maar 
ook de kleuters van jullie 
school kunnen een stijlvolle 
kunstzinnige bijdrage 
leveren, namelijk door 
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samen een Mondriaan toren 
te ontwerpen en te bouwen. 
Met deze uitdaging 
kunnen de leerlingen aan 
de slag. Ze doorlopen 
hiermee de stappen van het 
ontwerpend leren.    
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HANDIGE 
MATERIALEN

•  1 pak melk (1 liter) per leer-
ling, omgespoeld 

• Tekenpapier A4 (wit) 
• Gekleurd papier (rood, geel,  
 blauw)  
• Zwarte dunne stroken van  
 maximaal 1 cm
• Dubbelzijdig plakband
• Plakband          
• Lijm 
• Scharen
• LEGO (Duplo) stenen of  
 andere primair gekleurde  
 bouwstenen
• Camera 

Probleem verkennen: De 
leerlingen gaan in tweetallen 
onderzoeken hoe je een stevige 
en stabiele toren bouwt met 
houten blokken. Ze bestuderen 
eerst de muur van de school of 
van een huis, om zo te ontdekken 
hoe de muur is opgebouwd.

Ontwerpvoorstel maken: De 
leerlingen ontwerpen individueel 
een Mondriaan toren op een 
melkpak met papier in primaire 
kleuren en zwarte dunne stroken 
papier.

Uitvoeren: Het ontwerp van 
de leerling wordt nagebouwd 
met LEGO of andere primair 
gekleurde blokken, waarbij de 
Mondriaan toren stevig en stabiel 
moet zijn.    

Testen en evalueren: De toren 
wordt getest en mogelijk nog 
steviger of stabieler gemaakt.

Presenteren: De leerlingen 
zetten de toren vanuit diverse 
kanten op de foto. De foto’s zet 
je in een PowerPoint en worden 
getoond aan de klas.
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DOELSTELLINGEN 
De leerlingen:  

•  Ontdekken wat primaire 
kleuren zijn 

•  Ontdekken welke  vormen   
er zijn 

•  Ontwerpen een toren met 
primaire kleuren

• Ontwerpen een toren met 
geometrische vormen

•  Ontdekken hoe je een toren 
stevig bouwt

• Ontdekken hoe je een toren 
    stabiel maakt

• Bouwen hun woordenschat  
 uit aan de hand van de   
 sleutelwoorden 

SLEUTELWOORDEN

Rood:  DEZE KLEUR
Geel:  DEZE KLEUR
Blauw: DEZE KLEUR 

Primaire kleuren: de kleuren 
blauw, geel en rood 

Horizontaal: een lijn van links 
naar rechts of andersom

Verticaal: een lijn van onder 
naar boven of andersom

Stevig: wanneer iets niet gauw 
kapot gaat

Stabiel: valt niet makkelijk om

Vierkant: een vorm met vier 
gelijke hoeken en gelijke zijden

Rechthoek: een vierhoek met 
vier rechte hoeken (90 graden). 
Lengte en breedte verschillen 
meestal. 
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Bovenkant: de kant die 
bovenop zit

Onderkant: de kant die 
onderop zit 

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

VOORBEREIDEN

DUUR: 30 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door en 
verzamel de materialen voor 
deze uitdaging. Bekijk de vol-
gende video’s:

•  http://www.hetklokhuis.nl/
tv-uitzending/2775/De%20Stijl

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

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

LESVERLOOP
PROBLEEM

DUUR: 30 MINUTEN - VIDEO 
– KUNSTBESCHOUWING - 
KLASSIKAAL 

Introduceer het thema Mondri-
aan door een afbeelding te 
laten zien van een schilderij 
van Mondriaan op het digibord. 
Vraag aan de leerlingen wat ze 
allemaal zien. Je benoemt wat 
ze zien en schrijft het op. Laat 
daarna achtereenvolgens deze 
video’s zien:

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

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

Daarna projecteer je weer het 
schilderij op het digibord en 
bespreekt de onderstaande 
vragen:

• Vind je het schilderij mooi? 
• Waarom vind je dit schilderij  
 mooi?
• Welke naam zou je dit   
 schilderij geven?
• Wie heeft dit schilderij  
 geschilderd?
• Welk gevoel krijg je bij het  
 schilderij? 
• Welke kleuren zie je? 
• Welke vormen zie je?
• In welke richting lopen de  
 lijnen?

Vertel de leerlingen dat 2017 
het jaar van Mondriaan is en dat 
de leerlingen een toren gaan 
ontwerpen in de stijl van Mon-
driaan. Deze Mondriaan woon-
toren moet stevig en stabiel zijn 
en gemaakt worden van LEGO 
of andere bouwstenen met 
primaire kleuren. 

Bespreek ook de sleutelwoor-
den met de leerlingen.

PROBLEEM  
VERKENNEN

DUUR: 20 MINUTEN –   
TWEETALLEN - LEERKRACHT 
ALS COACH

De leerlingen onderzoeken 
in en om school hoe muren 
gemetseld zijn. Zoals:
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http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2775/De%20Stijl 
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2775/De%20Stijl 
http://www.schooltv.nl/video/mondriaan-waarom-hangt-mondriaan-in-een-museum/
http://www.schooltv.nl/video/mondriaan-waarom-hangt-mondriaan-in-een-museum/
http://www.schooltv.nl/video/mondriaan-waarom-hangt-mondriaan-in-een-museum/
https://www.youtube.com/watch?v=-d-zrbFiZQg
https://www.youtube.com/watch?v=-d-zrbFiZQg
http://www.schooltv.nl/video/mondriaan-waarom-hangt-mondriaan-in-een-museum/
http://www.schooltv.nl/video/mondriaan-waarom-hangt-mondriaan-in-een-museum/
http://www.schooltv.nl/video/mondriaan-waarom-hangt-mondriaan-in-een-museum/
https://www.youtube.com/watch?v=-d-zrbFiZQg
https://www.youtube.com/watch?v=-d-zrbFiZQg
http://
http://
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Deze structuren (ook wel 
metselverbanden genoemd)  
bouwen ze na met de blokken 
uit de bouwhoek. De leerlingen 
laten hun resultaat aan de jou 
zien. Waarom is de constructie 
volgens de leerlingen stabiel en 
stevig? 

ONTWERPVOORSTEL 
MAKEN

DUUR: 20 MINUTEN -   
INDIVIDUEEL – LEERKRACHT 
ALS COACH

De leerlingen beplakken een 
melkpak met een wit A4. 

Vervolgens beplakken de leerlin-
gen alle zijden van het pak melk 
met primair gekleurde vierkan-
ten of rechthoeken. Zo ontstaan 
er vlakken met primaire kleuren 
maar ook witte vlakken. 

De zwarte dunne repen gebrui-
ken de leerlingen als schei-
dingslijn tussen twee verschil-
lende kleuren. 

Belangrijke uitdaging: zorg 
ervoor dat een primaire kleur 
ook altijd een hoekje omgaat; 
dus op minimaal twee zijden 
zichtbaar is. 

De leerlingen tonen hun Mondri-
aan melkpak aan jou. 

Als leerkracht vraag je waarom 
de leerlingen voor deze compo-
sitie gekozen hebben. 

Je komt ook terug op de sleutel-
woorden en de kenmerken van 
de stijl van Mondriaan. 

UITVOEREN

DUUR 30 MINUTEN -  
TWEETALLEN –   
ZELFSTANDIG WERKEN  –  
LEERKRACHT ALS COACH 

De leerlingen vormen tweetallen. 
Ze kiezen het beste ontwerp. 
Hiervan maken ze in tweetallen 
hun toren met Duplo, LEGO of 
andere primair gekleurde bouw-
stenen. De toren voldoet aan de 
volgende zaken: 

• Minimaal 3 primaire kleuren 
• Stevig  
• Stabiel  
• Maximaal 50 centimeter hoog
• 5 balkons

De leerlingen laten hun bouw-
werk aan jou zien. Het is als 
leerkracht van belang dat je 

de leerlingen coacht aan de 
hand van het ontwerpvoor-
stel dat de leerlingen hebben 
opgesteld.

TESTEN EN 
EVALUEREN

DUUR: 5 MINUTEN –    
TWEETALLEN

De leerlingen testen in twee-
tallen of hun Mondriaan toren 
stevig en stabiel is.

 Leg een groot vel papier op 
tafel. 

Zet daarop een toren. Laat  het 
vel voorzichtig heen en weer 
glijden door het vel heen en 
weer te bewegen.

 Blijft de toren staan? 
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PRESENTEREN

DUUR: 30 MINUTEN - KLAS-
SIKAAL – LEERKRACHT ALS 
COACH

De leerlingen fotograferen hun 
torens vanuit verschillende 
kanten: 

• voorkant
• zijkant (links)
• zijkant (rechts) 
• onderkant 
• bovenkant

Deze foto’s zet je in een Power-
Point en wordt gepresenteerd 
aan de klas.   

Je stelt aan de groep de vraag 
welke toren het stevigste en 
stabielste is en waarom. Vervol-
gens bespreek je de kenmerken 
van een Mondriaan kunstwerk 
en komt daarbij terug op de 
sleutelwoorden. 

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. 
Mensen  hoefden in een schil-
derij niet gelijk de betekenis te 
zien, maar moesten  aangezet 
worden er over na te denken. 
De kunstenaars probeerden na-
tionale en internationale aanslui-
ting te vinden bij andere kunste-
naars door een tijdschrift uit te 
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  
 afgebeeld

- 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 LINK

http://www.mondriaantoren.nl 

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. 

http://www.mondriaantoren.nl

