
 

Mondriaan move
We dansen in spiegelbeeld van elkaar, in de vakken van Mondriaan! 
We schudden onze heupen los tijdens deze Mondriaan move! Ga tegenover 
elkaar staan in de vakken van Mondriaan en concentreer je goed. Als je ziet wat 
jouw danspartner doet, doe dit dan na! 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, 
Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• schildertape of gekleurd tape
• radio, tablet of andere bron waar je muziek op kunt afspelen
• optie 1: stoepkrijt
• optie 2: gekleurd tape (bijvoorbeeld te koop bij Praxis: http://bit.ly/2Ww8Ybc)

Video van de activiteit
• https://youtu.be/Yow6UfjZ5FA

Voorbereiding
Maak van te voren alvast de vakken op de grond. Je kunt je hierdoor laten inspireren door de kunstwerken 
van Mondriaan (zie hier onder). Als je dit met oudere kinderen doet, kun je dit heel goed samen doen! Dit is 
erg leuk om meer betrokkenheid te creëren en om hen meer te leren over de soort kunst die Mondriaan 
maakte. 
Mocht je dit wel met jongere kinderen doen die dit nog lastig vinden, dan kun je dit alvast zelf 
voorbereiden. Wel raden wij aan om ook samen met hen te praten over Mondriaan. Erg leuk en leerzaam!
Tip: Je kunt deze activiteit zowel buiten als binnen doen. Buiten kun je de vakken met stoepkrijt maken. 
Binnen kun je zelf vakken op de grond plakken met verschillende soorten gekleurd tape. Gebruik je fantasie 
en maak je eigen kleine kunstwerk (zorg ervoor dat het niet té groot wordt. Het is juist overzichtelijker om 
het kleiner te houden).

 



 

Wie was Piet Mondriaan?
Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan, is geboren in Amersfoort op 7 maart 1872. Hij overleed op 71-jarige leeftijd, 
in 1944, in New York. Hij wordt gezien als de pionier (de ontdekker) van de abstracte en non-figuratieve 
kunst. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar dit valt best mee! Abstracte of non-figuratieve kunst betekent dat het 
kunst is wat helemaal niet op de werkelijkheid lijkt of hoeft te lijken. Het kunnen dus kunstwerken zijn met 
bepaalde vormen en lijnen, wat verder niets uitbeeld. Dit kun je duidelijk terugzien in de bovenstaande 
kunstwerken!

Kijktip
Bekijk dit filmpje om meer te weten te komen over Piet Mondriaan

• https://www.youtube.com/watch?v=o9_YyXRpzVk

Let's move!
We gaan beginnen
Ga tegenover elkaar staan en spreek samen af wie de bewegingen voordoet en wie het na mag doen. Je 
kunt na een bepaalde tijd natuurlijk prima wisselen. 
Om het nog wat spannender te maken zou je er ook spelregels aan kunnen verbinden. Wordt de beweging 
bijvoorbeeld niet goed nagedaan? Dan mag het volgende kind in de vakken staan! Of kijk wie het het langste 
volhoudt. 
Je kunt er ook een coole dancebattle van maken! Je kunt hiervoor meerdere vakken tegenover elkaar maken, 
zodat er meerdere tweetallen tegelijk kunnen dansen. Welk tweetal heeft de coolste moves?! 

 


