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DANSKIJKWIJZERS RUIMTE  
 
In dit document staan kijkwijzers die gebruikt kunnen worden tijdens 
danslessen in het basisonderwijs. Deze kijkwijzers kun je gebruiken als een 
dansdocent komt lesgeven aan je groep. Je kunt ze ook inzetten als je 
(eenvoudige) opdrachten uit dansmethodes uitprobeert met je groep. Door 
gericht te observeren, zie jij wat de kinderen leren over het danselement 
ruimte en hoe ze dat leren. 
 
Op elke pagina staat een kijkwijzer die tijdens een kort moment in de les 
gebruikt kan worden.  
De kijkwijzers zijn ontwikkeld voor leerkrachten, maar in de groepen 5 t/m 8 
kunnen leerlingen ze eventueel ook gebruiken.  
 
 
Veel plezier met de kijkwijzers RUIMTE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website www.ditisdans.nl staan kijkwijzers voor de danselementen (lichaam, tijd, 
kracht, ruimte), het creatief proces en choreograferen. Mocht je een Word-versie willen, dan 
kun je mailen naar ditisdans@gmail.com.  
Je kunt de inhoud van de kijkwijzers gebruiken als je rekening houdt met de Creative 
Commons BY-NC-ND 4.0 licentie: je gebruikt het niet voor commerciële doeleinden en je 
verspreidt het niet als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt 
voortgebouwd. 
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RUIMTELAGEN bingo 
 
In welke ruimtelaag bewegen de leerlingen: bewegen ze laag bij de grond of over de vloer, 
op loophoogte (midden) of hoog? 
 
Kijk tijdens de kern van de les 10 minuten gericht naar de bewegingen uit de bingokaart.  
Welke leerling zie je deze beweging maken?  
Schrijf de naam van de leerling in het betreffende hokje van de beweging.  
 
Na hoeveel minuten heb je al een bingo?  
In welke ruimtelaag staan de meeste namen? 
 

 
 
 
 
 
 
 

hoog midden laag

armen boven 
het hoofd vooruit lopen hurken

lang maken 
van het lichaam draaien bukken

springen rennen sluipen

huppelen glijden rollen

handstand 
of radslag achteruit lopen schuiven
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RICHTINGEN 
 
Kijk tijdens de kern van de les 10 minuten gericht naar de richtingen die de leerlingen gebruiken in de dansles. Probeer bij elke richting 
een beweging te vinden die de leerlingen maken. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Welke beweging gaat Wat zie je gebeuren?

naar voor verplaatsend   =>                     
naar achter                       <=

naar links                           <-
naar rechts                        ->     
zijwaarts naar links          <=
zijwaarts naar rechts       =>      

naar beneden                    !

naar boven                         Î
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VLOERPATRONEN 
 
Kijk tijdens de kern van de les 10 minuten gericht naar de routes die een danser door de ruimte maakt om van de ene naar de andere plek 
te komen. 
Welke patronen zie je en wie maken deze patronen? 
 

 
 
 
 
 

Welke vloerpatronen? Wie Met welke beweging? 
in een rechte lijn

in een cirkel

tweetallen in een rij naar elkaar 
(en evt. weer uit elkaar)
slalommend

zigzaggend

kris-kras

kring die kleiner en groter wordt


