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BAS KUNSTLER SCHRIJFT 
DIDACTIEK van het LEREN SCHRIJVEN 

Luc Cielen 

 

IEDER KIND TEKENT 

Reeds heel snel in zijn ontwikkeling krijgt het kind aandacht voor het resultaat van zijn bewegingen. 

Sommige bewegingen laten een spoor na — in het zand, op een blad of elders — en dat boeit het kind. 

Wat staat daar? Hoe is dit daar gekomen? En al snel begint het kind vanuit de beweging, vanuit de 

motoriek te experimenteren. Het tekent op alles wat min of meer vlak is zoals papier, het tafelblad, de 

muur, de deur, de vloer, de zandbak en met alles wat het vindt zoals een steen, een stok, een krijtje, en 

zo meer. De jonge kleuter heeft een grote behoefte om te tekenen, al ziet het er volgens de volwassenen 

meer uit als kribbelen en krassen.  

  

Wat is er nu zo typisch aan dat ‘gekrabbel’? Het stelt op het eerste gezicht niets voor, het is niet figuratief 

en het kind heeft in eerste instantie ook geen behoefte aan figuratieve voorstellingen. Het gaat louter om 

de beweging en het resultaat daarvan. Meestal zijn dit kromme en gebogen lijnen, zelden of nooit rechte 

lijnen. Dit is logisch, gezien de motoriek van het jonge kind. Het zijn lijnen die puur vanuit de beweging 

komen met als scharnierpunt de romp, de schouder, de elleboog of de pols. 

  

In de ontwikkeling van baby tot peuter zie je twee verschillende vormen van lijnen ontstaan. Er zijn 

lijnen die naar een cirkel evolueren en er zijn lijnen die gewoon heen en weer gaan, van onder naar 

boven en van links naar rechts. In de peutertekeningen zie je duidelijk de twee tendensen.  

De cirkelbeweging mondt meestal rond drie jaar uit in een gesloten vorm, min of meer een cirkel, die 

zowel ovaal als ingestulpt of uitgestulpt kan zijn. Maar binnenin is er altijd een lege ruimte.  

De heen-en-weergaande lijnen evolueren ook. Je ziet dat ze steeds dichter op elkaar komen en op den 

duur zo dicht opeen staan dat ze een zwarte, dikke, donkere massa vormen. Soms is de beweging daarbij 

zo hevig dat het blad (of de deur of de muur) erdoor beschadigd raakt. De lijn wordt als het ware 

driedimensionaal en dringt ín het materiaal. Dit zegt veel over de kracht waarmee het kind de beweging 

uitvoert en de lijn is daar het zichtbare, zelfs tastbare resultaat van. Zodra de peuter zijn bewegingen 

beter coördineert en het ‘gekrabbel’ meer onder controle krijgt, komen de lijnen zachter en regelmatiger 

naast en over elkaar op het blad.  

 

Begint het kind tussen zijn derde en vierde verjaardag — soms eerder — de cirkel 

te sluiten, dan verschijnen op de omtrek ervan min of meer rechte lijnen die van 

de cirkel uitgaan. Het is het moment waarop de kopvoeters ontstaan. De 

tekeningen worden nu figuratief: de kleuter wil iets meedelen: een kopvoeter stelt 

wellicht mama voor, een andere misschien papa en het kind ziet zichzelf 

waarschijnlijk in een derde kopvoeter. 

 

 

De heen-en-weerlijnen worden rond drie jaar meer gericht, gestuurd vanuit de 

elleboog en geleidelijk vanuit de pols. Vele kleuters beleven er plezier aan om de 

randen van het blad op te vullen met min of meer rechte lijnen in verschillende 

kleuren. Eerst lijken het gordijnen aan weerszijden van een raam, maar ten slotte 

is het hele blad gevuld met veelkleurige lijnen die min of meer de omtrek van het blad volgen. Of de 

rechte lijnen stralen vanuit het centrum van het blad. Dit zijn ‘versieringen’ waaruit later het 

‘vormtekenen’ ofte ‘dynamisch tekenen’ ontstaat met spiegelingen, symmetrieën en friezen 

(bandversieringen) enerzijds en het schrijven anderzijds. De bandversieringen leiden in de lagere school 

tot het verbonden schrift en tot een uitgebreide kennismaking met de sierkunsten van verschillende 

Kopvoeter kleuter 3j 
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culturen. In de spiegel- en symmetrieoefeningen ontdekken de lagereschoolkinderen de vlakke 

meetkundige figuren.  

 

       

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

In de loop van de derde kleuterklas mogen de kinderen verschillende 

eenvoudige bandversieringen oefenen. Dit hoeft geen klassikale 

activiteit te zijn, beter is het om dit met de kinderen individueel te doen, 

bijvoorbeeld tijdens het vrije spel. Zo kun je de ontwikkeling van ieder 

kind afzonderlijk nauwgezet opvolgen en kun je de potloodgreep 

bijsturen, mocht dit nodig zijn. De ideale potlood- of pengreep is de 

driepuntsgreep, maar niet alle afwijkingen daarvan hoeven gecorrigeerd 

te worden.  

Welke bandversieringen kunnen in de kleuterschool aan bod komen? De 

opgaven 1 tot en met 25 van de reeks verderop in deze tekst. Maar als 

kleuterleidster of -leider kun je naar eigen inzicht oefeningen ontwerpen. 

Het moeten trouwens niet alleen bandversieringen zijn, het kunnen 

daarnaast ook symmetrie- en spiegeloefeningen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Kleutertekening: lijnversiering langs de randen Kleutertekening, lijnversiering vanuit het centrum 

Spiegeloefening 1e klas Symmetrieoefening 1e klas 

Griekse fries 5e klas 

Fries (bandversiering) in voorbereiding op het 
verbonden schrift 

Driepuntsgreep 
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RECHTE EN GEBOGEN LIJNEN 

In de tekeningen van de kleuter zie je zowel rechte als gebogen (kromme) lijnen. Deze twee soorten 

lijnen worden de basis van het leren schrijven door een lange reeks tekeningen — friezen of 

bandversieringen of vormtekeningen genoemd — te maken waarin alle bewegingen van het verbonden 

schrift aan bod komen. Na een aantal tekeningen met rechte en gebogen lijnen afzonderlijk, ontstaan er 

combinaties van rechten en krommen, waaruit dan de verschillende lettervormen voortkomen.  

 

ELKE OPDRACHT IS EEN KUNSTWERK 

Ook al gebruiken we de friezen, bandtekeningen of vormtekeningen als voorbereiding op het leren 

schrijven, in feite zijn het kunstzinnige vormen die op zichzelf staan en op zich waardevol zijn. Je kunt 

ze dus net zo goed als kunstzinnige opdracht geven zonder tot het verbonden schrift te komen. Dit is 

trouwens het uitgangspunt van al het leren: elke oefening, elke opdracht is in se waardevol en bereidt 

nooit voor op iets anders, al mogen – en zullen – andere zaken uit het voorgaande voortvloeien. Dit 

houdt verband met hoe een kind is: een kind leeft in het nu en heeft er geen boodschap aan dat het iets 

moet doen voor later of als voorbereiding op iets anders. De pedagoog en vooral de didacticus weet 

waarom hij bepaalde opgaven aan het kind geeft, het jonge kind hoeft dit waarom nog niet te weten.  

 

VOORSCHOOLSE ERVARING 

In steinerscholen laten de leerkrachten op de eerste dag in de eerste klas ieder kind een rechte lijn op het 

bord tekenen. Met een klas van gemiddeld 20 kinderen duurt dit al gauw een halfuur. Als ieder kind 

daarna ook nog eens een gebogen lijn tekent, dan is een lesuur nauwelijks voldoende. Wat hebben de 

kinderen in dat uur gedaan? Vooral gewacht, gekeken en lang stilgezeten; niet echt ideaal als start van 

de lagere school. Waarom doet men dit? Omdat Rudolf Steiner in 1919, bij de oprichting van de 

Waldorfschool in Stuttgart, blijkbaar het advies gegeven heeft om dit zo te doen. Maar kinderen die in 

1919 naar de eerste klas gingen, hadden een totaal andere voorgeschiedenis dan de kinderen die in 2019 

naar de eerste klas gaan. Steiner was pedagogisch adviseur van een school die door Emil Molt, directeur 

van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek in Stuttgart, werd opgericht voor de kinderen van zijn 

arbeidsters en werknemers. Daarmee was Molt slechts een van de vele tientallen bedrijfsleiders in de 

westerse wereld die een school oprichtten. In 1919 kwam Duitsland verslagen uit de Eerste 

Wereldoorlog en had net ook nog een revolutie achter de rug. Veel welstand zullen de arbeidsters van 

de sigarettenfabriek dan ook niet gekend hebben en boeken, tijdschriften of kranten zullen er nauwelijks 

in huis geweest zijn. Bovendien gingen de meeste kinderen in die tijd niet naar de kleuterschool; ze 

kwamen daardoor pas omstreeks hun zevende jaar met het schoolse leven en leren in aanraking. Of er 

thuis veel aandacht was voor lezen en schrijven is niet erg waarschijnlijk omdat vele volwassenen 

destijds amper konden lezen of schrijven. Het is dan ook te begrijpen dat Steiner aanraadde om gewoon 

met rechte en gebogen lijnen te beginnen. Maar nu, 100 jaar later, gaat bijna 100% van de kleuters naar 

school, in België zelfs vanaf twee jaar en een half. Deze kinderen komen dus niet onvoorbereid in de 

eerste klas. Zij komen bovendien uit een maatschappij waarin lezen en schrijven vanzelfsprekend zijn 

en iedereen van jongs af aan er ten overvloede mee in contact komt. Letters en cijfers zijn dus vertrouwde 

gegevens – vele kleuters leren trouwens zélf lezen en alle kleuters kunnen hun naam schrijven – die niet 

op dezelfde manier gebracht moeten worden als in 1919.  

 

VAN TEKENEN TOT SCHRIJVEN 

Ook al zijn de hedendaagse kinderen vertrouwd met letters en cijfers, het principe om voor het leren 

schrijven uit te gaan van rechte en gebogen lijnen is in elk geval kunstzinniger dan te vertrekken van 

voorgeschreven of voorgevormde letters die maar hoeven nagetekend te worden. Elke hedendaagse 

schrijfmethode bezondigt zich aan dit voorkauwen en gaat uit van het resultaat (het verbonden schrift), 

terwijl bij de combinatie van rechte en gebogen lijnen het resultaat als vanzelf volgt uit de boeiende 

reeks vormtekeningen. Wat Céline Alvarez in haar kleuterschool bij Parijs deed door kinderen van drie 
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jaar het verbonden schrift al te laten oefenen via voorgevormde letters die de kinderen met de vinger 

navolgen, is daarvan wel het meest extreme voorbeeld. Hier is niets kunstzinnigs meer te bespeuren. De 

schrijfmethode die Erik Moonen voorstaat vertrekt vanuit de drukletters en middels verbindingsstreepjes 

laat hij een vorm van verbonden schrift ontstaan; dit is noch kunstzinnig, noch voortbouwend op de 

bewegingsdrang van het kind.  

 

FIJNE MOTORIEK 

Laat je de lijnen op het bord tekenen zoals steinerscholen dit doen, dan wordt vooral de beweging vanuit 

de schouder aangesproken, terwijl de kinderen in de eerste klas al lang over een veel fijnere motoriek 

beschikken. Een kind op deze leeftijd kan perfect met een potlood tekenen en heeft geen behoefte om 

eerst nog eens vanuit het grote gebaar te werken. Waarom op de eerste schooldag dan teruggrijpen naar 

iets dat veel vroeger in de ontwikkeling van een kind ligt? De kinderen mogen gerust nog eens vanuit 

het grote gebaar werken, maar moeten tegelijkertijd datgene doen waar ze in hun ontwikkeling aan toe 

zijn, namelijk werken vanuit de fijne motoriek. Een lesuur besteden aan het tekenen van grote lijnen op 

het bord is dan ook zinloos als de kinderen niet tegelijkertijd op kleine werkbladen mogen tekenen.  

 

HUISWERK 

Een kind dat zijn eerste dag in de lagere school doorgebracht heeft, wil thuis graag tonen wat het op 

school al geleerd of gedaan heeft. Het bord mee naar huis nemen is uitgesloten; dus komt het kind met 

lege handen thuis. Ook daarom is het belangrijk dat het tekenen van rechte en kromme lijnen op een 

blad gebeurt: dat kan tenminste mee naar huis. Moet het kind er thuis aan voortwerken als het blad op 

school niet helemaal klaar geraakt is? Nee, dat hoeft niet, maar het mag. Zo hoort het voor al het werk 

in de eerste klas en zelfs in de hele lagere school. Kinderen krijgen nooit huiswerk, maar mogen altijd 

werk dat op school aangevangen is thuis afwerken. Niet elk blad hoeft trouwens helemaal afgewerkt te 

zijn; soms is het zinvol om een werkblad onafgewerkt te laten. Huiswerk dient in hoofdzaak om thuis te 

laten zien waarmee het kind op school bezig is.  

 

TUSSEN LIJNEN TEKENEN EN SCHRIJVEN 

Sommige leerkrachten zijn ervan overtuigd dat een kind moet leren schrijven op ongelijnd papier. Pieter 

Witvliet ex-leerkracht aan een vrijeschool is er voorstander van: ‘Bij het aanleren van het schrijven heb 

ik ‘mijn’ kinderen de eerste jaren nooit tussen lijntjes laten schrijven. Op het papier zonder lijnen 

leerden ze steeds meer om de letters even groot te schrijven, a.h.w. met het gevoel ‘van binnenuit’, 

niet van buitenaf gedwongen met een nog niet daarvoor geschikte motoriek. Zonder uitzondering 

leerden de kinderen netjes schrijven.’  

Ik geef de voorkeur aan gelijnd papier omdat dit voor beginnende schrijvers een goede steun is. Dit geldt 

ook voor de vormtekeningen. De begrenzing boven- en onderaan is een hulp en moet ook een hulp 

blijven en geen absolute verplichting. Dat een kind niet netjes binnen die lijnen blijft is helemaal niet 

erg. Een tekening of een letter kan gerust eens te klein of te groot zijn; het is maar door het vele tekenen 

dat ieder kind er geleidelijk in slaagt om binnen de begrenzing te blijven. Het is de positieve respons 

van de leerkracht die daarvoor zorgt; straffen of punten aftrekken voor het niet respecteren van de 

hulplijnen is hier absoluut niet aan de orde. Punten geven is trouwens nooit een goede zaak: de geleverde 

inspanning en het mooie resultaat zijn de beloning.  

 

 

HET SCHRIJFGERIEF 

Van thuis uit en zeker vanuit de kleuterschool zijn de kinderen gewoon om met kleurpotloden te tekenen 

en hun naam te schrijven. Bij het leren schrijven ga je dus ook verder op die gewoonte en begin je met 

kleurpotloden. Nu hebben kleurpotloden één groot nadeel: je moet er enige druk op uitoefenen om ermee 

te tekenen, waardoor je een indruk achterlaat in het blad. Bij het schrijven is dit niet wenselijk. Zolang 

de kinderen vormtekeningen maken, is een kleurpotlood geschikt, ook omdat ze op stevig tekenpapier 

tekenen. Zodra het echter om letters gaat en je een andere papierkwaliteit aanbiedt, is een schetspotlood 
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beter. Kan een kind zo zacht met een schetspotlood tekenen en schrijven dat er geen indruk in het papier 

achterblijft, dan kan het overschakelen op een vulpen of een fijne zwarte stift of kleurstift. Kleurstiften 

zijn er in alle maten, diktes en kwaliteiten, maar meestal is de kleur te fel en de punt te dik of te zacht 

en dus niet geschikt om mee te schrijven.  

In kleuterklassen werken de kinderen dikwijls met kleurknotsen (dikke kleurpotloden) en waskrijtjes 

waarvan de dikte goed aansluit bij die van een vulpen; ze zouden beter geschikt zijn voor de kleine 

kinderhanden. Of dit zo is, is twijfelachtig. Ik geef de voorkeur aan dunne kleurpotloden omdat de dikte 

ervan een goede potloodgreep (pengreep) bevordert. De dikte van schetspotloden en dunne stiften sluit 

daar ook bij aan. Steinerkleuterscholen werken graag met wasblokjes, hoewel die totaal ongeschikt zijn 

om tot een goede pengreep te komen, maar om er sporadisch grote vlakken mee in te kleuren zijn ze wel 

te gebruiken.  

Glad A4-tekenpapier van 120 g of meer, met daarop de lijnen – liefst in kleur - geprint, is ideaal voor 

de vormtekeningen en de eerste schrijfbladen. In plaats van de lijnen te printen, kun je ze zelf tekenen 

waardoor je ook zelf de afstand tussen de lijnen kunt bepalen. Dit geeft meer mogelijkheden om 

gedifferentieerd te werken.  

Gelijnd schrijfpapier kun je laten gebruiken zodra de kinderen het verbonden schrift enigszins beheersen 

en niet meer op het potlood, de vulpen of de stift drukken.  

Het A4-blad – liefst dikker dan 90 gr/m² –  leg je in landschapsformaat en laat je in twee vouwen. De 

kinderen werken elke figuur of letter af tot aan de vouw en laten dan hun werk controleren. Pas daarna 

mogen ze de rij volledig afwerken. 

De overgang van kleurpotlood naar schetspotlood en van schetspotlood naar vulpen of stift gebeurt 

steeds individueel, nooit klassikaal.  

 

VOORTEKENEN 

Elke figuur en elke letter teken je op het bord voor om klassikaal te oefenen. Dit oefenen kun je doen 

met grote arm-, hand- en voetgebaren, maar mondt altijd uit in kleine gebaren die de fijne 

vingermotoriek aanspreken. Het is trouwens ook zinvol om het leren schrijven te combineren met leren 

blokfluitspelen, omdat bij dit instrument uitvoerig beroep gedaan wordt op de fijne motoriek.   

De eerste weken is het ook zinvol om de figuur of letter zeer zacht met schetspotlood op het blad voor 

te tekenen. De kinderen gaan met hun potlood over deze figuur of letter en gaan dan zelf verder met 

tekenen of schrijven. Merk je dat een kind het niet meer nodig heeft en zelf probleemloos de figuur van 

het bord kan overnemen, dan teken je de figuur of schrijf je de letter of het woord niet meer voor voor 

dit kind.  

Teken de vorm of figuur of letter (zie de afbeelding hiernaast) met schetspotlood 

voor op de bladen. Dit doe je met alle opgaven en voor alle kinderen. Vind je het 

te veel werk om voor elk kind alles voor te tekenen/schrijven, doe dit dan op één 

blad en kopieer het. Dit is echter minder persoonlijk. Er gaat niets boven de 

persoonlijke en individuele aanpak. Elk kind vindt het boeiend om te zien hoe de 

leerkracht het blad voor hem klaarmaakt. De leerkracht kan zo trouwens ook de 

tekening aanpassen aan elk kind als dat nodig is, en bepaalde vormen meer laten 

oefenen dan andere.  

 

Teken de lijnen op het bord en laat de kinderen op verschillende manieren 

natekenen (met een hand in de lucht, met een voet op de vloer, met verschillende 

vingers op de tafel, op de rug van een klasgenoot, enz.) Iedere leerkracht kan tal van grote en kleine 

bewegingsmogelijkheden verzinnen en zorgt voor voldoende afwisseling. 

 

Het is niet per se nodig om op de allereerste schooldag van de eerste klas met deze oefeningen te starten, 

het kan op eender welk moment in de loop van de eerste klas gebeuren. Het is wel aan te raden om, 

zodra je ermee begonnen bent, er dagelijks aan voort te werken. Dagelijks drie opgaven volstaan.  

 

Voorgetekende vormen 
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DE WERKWIJZE 

1. De bladen met de voorgetekende vormen (figuren, letters) 

uitdelen.  

2. De kinderen schrijven hun naam op het blad, bovenaan of 

onderaan volgens eigen wens of volgens deze van de leerkracht.  

3. De kinderen vouwen het blad in twee en vouwen het weer open. 

4. Na de klassikale vooroefeningen (arm, hand, voet, lucht, tafel, 

rug enz.) gaan de kinderen met een kleurpotlood eerst over de 

vorm (de rechte lijn) in schetspotlood en tekenen dan verder tot aan 

de vouw. De leerkracht volgt op en helpt indien nodig.  

 

5. Laat de gebogen lijnen in de middelste balk tekenen volgens 

hetzelfde principe: eerst over de schetspotloodlijn gaan met 

kleurpotlood en dan verder tot aan de vouw.  

 

6. Ten slotte laat je de rechte en gebogen lijnen in de onderste balk 

tekenen, weer volgens dezelfde werkwijze.  

 

7. Kinderen die de drie balken tot aan de vouw getekend hebben, 

tonen hun blad aan de leerkracht. Voldoen de tekeningen min of 

meer aan de eisen – de leerkracht wijst vooral de geslaagde 

tekeningen aan – dan geeft de leerkracht toestemming om de drie 

balken af te werken. Zijn er geen goede lijnen bij, dan tekent de 

leerkracht er weer enkele voor in schetspotlood, op de rechterhelft 

van het blad.  

                  

HOE TEKENEN DE KINDEREN DE LIJNEN?  

1. Ze tekenen elke lijn in één beweging. Ze mogen nooit een tweede keer over de lijn gaan.  

2. De aanzet van elke lijn moet correct zijn. Als de lijn van boven naar beneden moet gaan, dan beginnen 

de kinderen ook bovenaan. Loopt de lijn van onder naar boven, dan beginnen ze ook onderaan. De 

leerkracht besteedt hieraan de nodige aandacht.  

3. Ze tekenen elke lijn in een andere kleur. De kinderen zijn vrij in het kiezen van de kleuren. Het is een 

gelegenheid om al hun kleurpotloden eens te laten gebruiken.  

Een mogelijkheid is om de tweede helft van het blad slechts met enkele kleuren te laten afwerken met 

daarbij bijvoorbeeld de opdracht:  

2 rode lijnen, 

3 blauwe lijnen, 

4 groene lijnen, 

5 paarse lijnen, 

dan weer 2 rode lijnen, enz. 

Dit levert een concentratieoefening op gecombineerd met tellen. Een van de volgende dagen geef je 

bijvoorbeeld deze opdracht:  

3 blauwe lijnen, 

5 paarse lijnen, 

3 blauw, 

5 paars 

enz. 

Of 2 oranje, 4 rood, 2 oranje, 4 rood. Aanvankelijk nooit meer dan 5 lijnen in dezelfde kleur zodat het 

overzichtelijk blijft. Later, als de kinderen deze opdrachten gewoon zijn en ze al veel geoefend hebben 

rond het getalbegrip, kan het ook met meer dan 5 lijnen in dezelfde kleur.  
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 4. Elke dag laat je drie oefeningen maken. Om die reden 

hebben de bladen 3 balken of een veelvoud van 3.  

  

5. Geraakt het blad niet af in de voorziene tijd, dan is dit 

geen probleem. Het blad mag onafgewerkt blijven of kan 

dagen, weken of zelfs maanden later nog afgewerkt worden. 

Deze bladen zijn ideaal om op een vrij moment te laten 

afwerken. De kinderen kiezen zelf welk blad ze willen 

afwerken — de volgorde speelt geen rol — maar de 

leerkracht kan ook zelf een blad kiezen en laten afwerken. 

Zorg dat er een plek in de klas is waar deze vormtekeningen 

per kind bewaard worden, zodat de kinderen ze zelf kunnen nemen. Het moet een gewoonte worden dat 

ze, zonder de leerkracht daarvoor te storen, hun bladen nemen en afwerken zodra ze met een andere 

opdracht klaar zijn. Daardoor vermijd je de vraag: “Juf, ik ben klaar, wat moet ik nu doen?” Hoe minder 

je deze vraag hoort, hoe beter. Beter voor de rust in de klas en beter voor de zelfstandigheid van de 

kinderen. De leerkracht houdt daardoor de handen vrij om kinderen te helpen en om individueel en 

gedifferentieerd te werken.  

 

6. De tekeningen wisselen in het begin steeds af: rechte lijnen – gebogen lijnen. Na ongeveer een maand 

komen er gecombineerde vormen met rechte en gebogen lijnen. Geleidelijk komen dan de lettervormen 

tevoorschijn – dit wordt niet vooraf gezegd, maar je laat de kinderen de letters ontdekken. Vanaf de 54e 

dag ontstaan er verbonden letters en woorden. Laat de kinderen zelf de woorden ontdekken tijdens het 

schrijven.  

 

TIJDSCHEMA EN MATERIAALKEUZE 

Van dag 1 tot en met dag 27:  

 Bladen met 3 stroken. 

 De kinderen gebruiken dunne kleurpotloden.  

 

Van dag 28 tot en met dag 36:  

 Bladen met 6 stroken. 

 De kinderen gebruiken bij voorkeur een schetspotlood.  

 Schetspotlood: HB of bijvoorbeeld een vulpotlood van Bic.  

 

 

  

Van dag 37 tot en met dag 53:  

Bladen met 9 stroken. 

De kinderen gebruiken een schetspotlood en schakelen over op de vulpen of fijne stift zodra de 

leerkracht van oordeel is dat het kind eraan toe is.  

 

De volgorde van de tekeningen:  

Aanvankelijk wisselen rechte lijnen en gebogen lijnen elkaar af; vanaf de 21e dag komen er ook 

combinaties van rechte en gebogen lijnen.  

  

Afgewerkt blad 

Schetspotlood HB Vulpotlood Bic 
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DAG 1 
Figuren 1-2-3 

DAG 2 
Figuren 4-5-6 

DAG 3 
Figuren 7-8-9 

DAG 4 
Figuren 10-11-12 

DAG 5 
Figuren 13-14-15 

DAG 6 
Figuren 16-17-18 

DAG 7 
Figuren 19-20-21 

DAG 8 
Figuren 22-23-24 

DAG 9 
Figuren 25-26-27 

DAG 10 
Figuren 28-29-30 

DAG 12 
Figuren 34-35-36 

DAG 11 
Figuren 31-32-33 

DAG 13 
Figuren 37-38-39 

DAG 14 
Figuren 40-41-42 

DAG 15 
Figuren 43-44-45 

DAG 16 
Figuren 46-47-48 
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Tot hiertoe tekenden de kinderen steeds met kleurpotloden en op bladen met drie stroken. Vanaf nu 

tekenen de kinderen op bladen met 6 stroken en schakelen ze geleidelijk over op het schetspotlood. De 

afstand tussen de lijnen is nu kleiner en de tekeningen worden meer en meer herkenbaar als letters. Het 

is aan de kinderen om te ontdekken welke letters te herkennen zijn. In voorbereiding op het verbonden 

schrift zijn de meeste vormen schuin overhellend naar rechts.  

 

Elk blad komt nu toe voor twee dagen.  

 

De meeste letters worden voorbereid door vormtekeningen waarin de lettervorm uitgerekt of verbreed 

is en waardoor duidelijk te zien is welke bewegingen er bij het schrijven aan bod komen.  

DAG 17 
Figuren 49-50-51 

DAG 18 
Figuren 52-53-54 

DAG 27 
Figuren 79-80-81 

DAG 26 
Figuren 76-77-78 

DAG 25 
Figuren 73-74-75 

DAG 24 
Figuren 70-71-72 

DAG 23 
Figuren 67-68-69 

DAG 22 
Figuren 64-65-66 

DAG 21 
Figuren 61-62-63 

DAG 20 
Figuren 58-59-60 

DAG 19 
Figuren 55-56-57 
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Aanvankelijk beginnen de kinderen nog met kleurpotlood, maar met de opdracht om de tekeningen zo 

zacht mogelijk op het blad te zetten. Ze gebruiken dan ook best donkere kleuren en als dit behoorlijk 

goed gaat, krijgen ze een schetspotlood.  

 

Welk schetspotlood?  

HB is goed geschikt. B is te zacht en H is te hard. De vulpotloden van Bic (0.7 mm) met drie stiften erin 

zijn zeer goed geschikt en hebben enkele voordelen: 

De punt is altijd scherp, potloodslijpers hoeven dus niet.  

Met één potlood komen de kinderen ruimschoots toe, tenminste als je erop let dat de kinderen 

de punt niet te lang maken waardoor hij afbreekt.  

Deze potloden hebben een gommetje. Een kleine fout kan er snel mee hersteld worden.  

Elk potlood bevat drie stiften.  

Twee nadelen:  

De kinderen laten in het begin de stift te ver uitsteken en drukken er te hard op waardoor de stift 

afbreekt.  

Het is synthetisch materiaal (behalve de potloodstift).  

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

Van dag 37 tot en met dag 53 werken de kinderen op bladen met 9 balken en uitsluitend met 

schetspotlood of vulpotlood. Ze gaan nu proberen zo zacht op het potlood te drukken, dat er geen 

indruk op het papier ontstaat en dat de lijnen zéér zacht, zelfs bijna onzichtbaar worden. Pas als dat lukt, 

kunnen ze vanaf dag 54 overschakelen op vulpen of tekenstift (dunne viltstift).  

 

 

DAG 28 
Figuren 82-83-84 

DAG 29 
Figuren 85-86-87 

DAG 30 
Figuren 88-89-90 

DAG 31 
Figuren 91-92-93 

 

DAG 32 
Figuren 94-95-96 

DAG 33 
Figuren 97-98-99 

DAG 34 
Figuren 100-101-102 

DAG 35 
Figuren 103-104-105 

DAG 36 
Figuren 106-107-108 



BASISSCHOOL KUNSTZINNIG LEREN/SCHRIJFT. Luc Cielen     11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAG 37 
Figuren 109-110-111 

Fi 

DAG 38 
Figuren 112-113-114 

DAG 39 
Figuren 115-116-117 

DAG 40 
Figuren 118-119-120 

DAG 41 
Figuren 121-122-123 

DAG 42 
Figuren 124-125-126 

DAG 43 
Figuren 127-128-129 

DAG 44 
Figuren 130-131-132 

DAG 46 
Figuren 136-137-138 

DAG 47 
Figuren 139-140-141 

DAG 48 
Figuren 142-143-144 

DAG 49 
Figuren 145-146-147 

DAG 45 
Figuren 133-134-135 
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Na 53 dagen zijn alle bewegingen van het verbonden schrift – ook van de hoofdletters – geoefend.  

 

Vanaf nu krijgen de kinderen werkbladen met ingekleurde stroken.  

Elke strook bestaat uit drie banden:  

 

Bovenaan een blauwe band zoals bovenaan in de kindertekeningen van de eerste klas meestal 

te zien is. Dit is de “lucht”. In de blauwe band komen de omhooggaande lussen en de stokjes 

van t en d. De lussen mogen nu niet meer tegen de bovenrand komen. Bij de tekeningen mocht 

dit wel, bij het schrijven niet, al is het niet nodig om daar zeer streng op toe te zien. Waarom 

mogen de lussen niet tegen de lijn komen? Omdat bij het schrijven op gelijnd papier de lussen 

in de weg komen van de teksten op de lijn erboven of eronder.  

 

Middenin een witte band met een paarse lijn onderaan. Dit is de steunlijn om op te schrijven. 

De kleine letters passen net in de witte band: ze staan op de lijn en komen tot aan de blauwe 

band. Deze witte band kun je vergelijken met de middenstrook in een kindertekening: het is de 

strook waarin het ‘verhaal’ van de tekening zich afspeelt.  

 

Onderaan is een groene band die refereert naar de onderkant van de kindertekeningen: het 

“gras”. Hierin komen de neergaande lussen, maar deze raken nooit de onderste rand van de 

groene band, al is het niet nodig hier zeer strikt mee om te gaan. 

 

De kinderen schrijven eerst op bladen met 6 blauw-wit-groene stroken, daarna op bladen met 9 blauw-

wit-groene stroken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 50 
Figuren 148-149-150 

DAG 51 
Figuren 151-152-153 

DAG 52 
Figuren 154-155-156 

DAG 53 
Figuren 157-158-159 

De groen-wit-blauwe stroken (rechts) zijn gebaseerd op de kindertekeningen (midden) met de veel voorkomende opbouw hemel-lucht-gras 
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Bladen met 6 stroken blauw-wit-groen voor schetspotlood, vulpen of tekenstift kun je downloaden op 

https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf 

 

Bladen met 9 stroken blauw-wit-groen kun je downloaden op 

https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf 

 

 

Zodra een kind zéér zacht met het schetspotlood kan schrijven, mag het met een vulpen of een zwarte 

of gekleurde tekenstift (dunne viltstift) schrijven. De overgang van potlood naar vulpen/stift gebeurt 

derhalve niet klassikaal, maar individueel.  

 

Welke vulpen?  

Er bestaan tal van vulpennen voor schooldoeleinden, bijvoorbeeld de houten vulpennen van 

Lamy.  

 
Figuur 1Vulpen Lamy 

 

Welke tekenstift?  

Dunne zwarte viltstiften zoals deze van Staedtler Pigment Liner met een puntdikte van 0.05 of 

0.07 mm.  

 

 

  

 

Dunne kleurstiften zoals deze van Stabilo Point 88 met een puntdikte van 0.4 mm.  

  

Blijft een kind te hard op het potlood drukken doe dan dit:  

Laat de achterkant van het blad zien. Als de lijn doordrukt op de achterkant, dan kan het 

kind nog niet zacht genoeg met het potlood schrijven.  

Je kunt aan het kind vragen om even een letter te schrijven op de rug van je hand. Daarna 

doe je dit bij het kind met dezelfde druk zodat het kind voelt hoe groot de druk is. Dan laat 

je het kind voelen (ook op de rug van zijn hand) hoe zacht het moet schrijven.  

 

Blad met 6 stroken blauw-wit-groen Blad met 9 stroken blauw-wit-groen 

Vulpen Lamy 

Zwarte viltstift Staedtler Pigment Liner 0.05 mm 

https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-6-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
https://www.cielen.eu/lijnenblad-gebonden-schrift-9-balken-schetspotlood-vulpen-stift.pdf
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Vanaf dag 54 beginnen de kinderen met letters en woorden.  

In tegenstelling tot alle andere schrijfmethodes beginnen de kinderen niet met afzonderlijke letters, maar 

met letters die aan elkaar verbonden zijn. Dat kan — en het is ook vanzelfsprekend —  omdat bijna alle 

voorafgaande vormen aan elkaar verbonden waren. De kinderen kennen dit dus al en passen dit vanaf 

nu toe op de letters.  

 

Omdat het saai is om een hele lijn met dezelfde letter te vullen is het aangewezen om er een ritme in te 

brengen. Zo kun je vragen om vijfmaal een letter te schrijven, dan viermaal, dan driemaal, dan tweemaal, 

dan eenmaal en dan weer vijfmaal enz. Maar je kunt dit in verschillende ritmes doen. De voorbeelden 

hieronder bevatten verschillende ritmes bij wijze van voorbeeld.  

Waarom verschillende ritmes? Omdat de kinderen daardoor beter geconcentreerd blijven en regelmatig 

nakijken wat (en hoeveel) ze al geschreven hebben.  

 

Het is ook niet nodig om steeds één letter te herhalen. Omdat de verbindingen tussen de letters toch al 

geoefend zijn, kunnen de kinderen af en toe een woord schrijven op de bladen met 6 stroken blauw-wit-

groen. Zodra de kinderen op bladen met 9 stroken blauw-wit-groen beginnen, schrijven ze hoofdzakelijk 

woorden en korte zinnen.  

 

De opbouw van het schrijven gaat nu verder als volgt:  

 1. Letters met een scherpe aanzet binnen de witte band: u, i, n, m, v, w, r, s.  

 2. Letters met een gebogen aanzet binnen de witte band: c, a, o, e. 

 3. Letters met een lus in de blauwe band: l, b, h, k, f. 

 4. Letters met een lus in de groene band: j, g.  

 5. Letters die halverwege de blauwe band komen: d, t.  

 6. Letters die halverwege de groene band komen: p, q, f.  

 7. Letters z, y en x.  

 

De werkwijze op de bladen met 6 stroken blauw-wit-groen blijft hetzelfde als bij de vorige 

opgaven:  

eerst het blad vouwen en weer openvouwen,  

dan de letters schrijven tot aan de vouw,  

dan controleren — de kinderen komen pas bij de leerkracht als de 3 stroken tot aan de 

vouw gereed zijn, 

ten slotte de 3 stroken afwerken.  

Kinderen die bepaalde letters vlot kunnen schrijven, kun je individueel aanvullende of 

vervangende opgaven geven. Zij kunnen op de rechterhelft van het blad bijvoorbeeld 

korte woorden schrijven.  

 

Kleurstiften Stabilo Point 88 0,4 mm 
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54e dag 

De letters u, i en n.  

Begin met de ongepunte i in een ritme van 4-3-2-1-4-3-2-1-… of 

een ander ritme, maar steeds de verbonden lettervorm eerst, dan 

pas de vrijstaande letter. Pas als de i apart staat zet je er een punt 

op.  

Waarom niet op de verbonden en ongepunte i’s? Omdat deze nog 

refereren naar de bandversiering en nu pas de overgang maken 

naar de letter i. Als vanzelf ontstaat de schrijfwijze van de klank 

ui. De letter n in de derde balk krijgt een ritme mee: bijvoorbeeld 

4-2-1-4-2-1-… 

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn: 

min, muis, huis, muur, lui, enz.  

 

 

 

 

55e dag: 

De letters m, v en w.  

Het ritme bij de m is in dit voorbeeld 2-1-2-1-2-1-….  

Het ritme bij de v is 4-3-2-1-4-3-2-1-… 

De w verbind je direct met de i omdat dit gemakkelijker is dan 

een aantal verbonden w’s achter elkaar.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:  

wit, vuil, vul enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

56e dag: 

De letters w en r.  

De w gecombineerd met i en n.  

De r hier eerst in een ritme van 5-3-1-5-3-1-…  

Daarna verbonden met u en i.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

vuur, muil, ruik, ril, mus, nul enz.  

 

 

 

 

 

 

DAG 54 
 

DAG 55 

DAG 56 
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57e dag: 

De letter r in combinatie met u en w.  

De letter s in een ritme van 4-3-2-1-4-3-2-1-…  

De letter s in combinatie met m en u.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld 

zijn: mug, lus, sul, ruilen enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58e dag: 

De c in een ritme van 6-4-2-1-6-4-2-1-… 

De a in een ritme van 2-1-2-1-… 

(lange aa en korte a, maar bij het lezen kan de a ook lang 

klinken) 

De o in een ritme van 2-1-2-1-…  

(lange oo en korte o, maar bij het lezen kan de o ook lang 

klinken. 

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:  

uch, lach, och enz.  

 

 

 

 

 

59e dag: 

De letter e in een ritme van 5-3-1-5-3-1-… 

De e verbonden met de n. 

De e verbonden met de i: dit geeft de schrijfwijze van de 

tweeklank ei.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

ruilen, wenen, wensen, lachen, mol, rollen enz.  

 

 

 

 

 

DAG 57 

DAG 58 

DAG 59 
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60e dag: 

Hier komen de hoge lussen.  

De lussen komen net niet tegen de bovenrand van de blauwe band.  

Eerst de eenvoudige letter l: 4-3-2-1-4-3-2-1-… 

Dan de b: 3-1-3-1-3-1-… Let op de duidelijke verbinding tussen de 

b’s.  

De letter h: 4-2-1-4-2-1-… 

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

halen, malen, ballen, willen, wissen, vissen, lussen enz.  

 

 

 

 

 

 

 

61e dag 

De letter k: 2-1-2-1-… 

De letter f: 3-1-3-1-… 

De letter f gaat over drie banden. In de hoogte zoals de l, b, h en k, in 

de diepte tot de helft (of iets meer) van de groene band.  

De letter j: 3-3-1-3-3-1-… 

De kinderen mogen de puntjes op de j pas zetten als ze de 3 j’s 

geschreven hebben.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

kussen, kus, juffen, juf, maf, lukken enz.  

 

 

 

 

 

 

62e dag: 

Het woord jij. Eerst de drie letters schrijven, dan pas de puntjes erop 

zetten.  

De letter g laat je voorafgaan door de a omdat de beweging van de a 

gemakkelijk kan overgaan in die van de g. Hier schrijven de kinderen 

ter afwisseling alle letters aan elkaar.  

De letter g in de derde balk: 2-1-2-1-… 

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

lagen, lachen, jij mag, jullie, muggen enz.  

 

 

DAG 60 

DAG 61 

DAG 62 
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63e dag: 

De letter d ontstaat uit de beweging van de letter a. Ook hier een 

doorlopende band (eerst tot aan de vouw, later verder).  

De letter a: 2-1-2-1-… 

De letter t: 4-3-2-1-4-3-2-1-… 

De letter t komt tot halverwege de blauwe band. Het horizontale 

streepje komt op de grens tussen witte en blauwe band of er net boven.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

dada, mama, tut, lucht, witte enz. 

 

 

 

 

 

64e dag: 

De letter p: tot halverwege de groene band. 3-2-1-3-2-1-… 

De q mag apart blijven staan of in verbinding met de u.  

De z: 4-2-1-4-2-1-…  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

papa, pap, suiker, zagen, plagen enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65e dag:  

De y (ypsilon): 3-1-3-1-… 

De x oefenen we even apart, daarna verbonden.  

Deze reeks oefeningen over de letters sluit je af met bijvoorbeeld het 

woord stofje, waarin haast alle bewegingen van het verbonden schrift 

aan bod komen.  

Vervangende of aanvullende woorden kunnen bijvoorbeeld zijn:   

zuilen, zeilen, zoeken enz.  

 

 

 

 

DAG 63 

DAG 64 

DAG 65 



BASISSCHOOL KUNSTZINNIG LEREN/SCHRIJFT. Luc Cielen     19 

 

Tijdens de voorbije oefeningen op de bladen met zes stroken zijn alle kinderen van het schetspotlood 

overgeschakeld op de vulpen of de dunne tekenstift. Het verbonden schrift kan nu verder ingeoefend 

worden op ware grootte. De bladen met 9 stroken blauw-wit-groen zijn 

hierbij een hulp, maar tijdens reken- en taalperiodes kunnen de kinderen ook 

oefenen op de gelijnde (afstand tussen de lijnen is 8 mm) of geruite (afstand 

tussen de lijnen is 10 mm) bladen van hun schriften. Ik geef de voorkeur aan 

bladen en schriften met commerciële (langwerpige) ruiten, met een 

lijnafstand van 8 mm.   

Het is zinvol om reken- en taaloefeningen regelmatig af te wisselen met 

schrijfoefeningen omdat deze een moment van ontspanning kunnen zijn 

tussen het geconcentreerd rekenen of schrijven.  

 

Met de opgaven van de 65e dag hebben de kinderen nu 13 weken lang dagelijks geoefend op het 

verbonden schrift. Zijn ze ermee begonnen op de eerste dag van het schooljaar dan is het nu bijna 

Kerstmis. Zij kunnen nu onmiddellijk beginnen met het schrijven van woorden, maar kunnen er ook 

mee wachten tot de eerste schooldag van het tweede trimester.  

 

Op de bladen met 9 stroken blauw-wit-groen hoef je geen bepaalde methode of een vast schema te 

volgen. Het beste is om woorden die in een of andere les aan bod gekomen 

zijn nu in verbonden schrift te schrijven op deze bladen. Heb je in de klas 

bijvoorbeeld gesproken over de tijd, dan kun je op deze oefenbladen de 

woorden uur, klok, wijzer enz. laten schrijven. Steeds weer tot aan de 

vouw in het midden van het blad. Heeft een kind de letters en de 

verbindingen goed geschreven, dan kan het op de rechterhelft een ander 

woord schrijven of een extra oefening maken over letters of 

letterverbindingen die eerder minder goed geslaagd waren.  

Je kunt bijvoorbeeld klassikaal drie woorden opgeven zoals hierboven, en tijdens het zelfstandig werk 

kun je nieuwe woorden opgeven of oefeningen over minder gekende letters en letterverbindingen laten 

maken.  

 

Wil je toch liever methodisch te werk gaan, volg dan – bij wijze van voorbeeld – onderstaande volgorde, 

waarbij letters binnen de woorden verbonden worden. Deze volgorde is niet belangrijk en kan naar 

believen aangepast worden.  

 

Korte woorden moeten – als ze tot aan de vouw goed geschreven zijn – niet over de hele lengte van de 

strook aangevuld worden. Vanaf de vouw kun je een ander kort woord laten schrijven.  

Je begint bijvoorbeeld met het woord in en vanaf de vouw laat je bijvoorbeeld min of pin of zin of kind 

of zing of pinnen of zingen … schrijven.  

 

EEN MOGELIJKE VOLGORDE VAN DE OPGAVEN:  

1. Verbindingen met i, j, m, n, p en u.  

 Bijvoorbeeld: min, pijl, samen, ananas, appel, muur. 

2. Verbindingen met e. 

Bijvoorbeeld: wenen, zeven, geef, bel, hebben. 

3. Verbindingen met r, s en t. 

 Bijvoorbeeld: varen, vissen, poten. 

4. Verbindingen met a, d, g en o. 

 Bijvoorbeeld: tram, adem, vegen, kom. 

5. Verbindingen met b, f, h, k, en l.  

 Bijvoorbeeld: abc, seffens, school, vake, smullen. 

 

Woorden oefenen 

Schrijfoefening tussen 
rekenopgaven 
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6. Verbindingen met v, w en z. 

 Bijvoorbeeld: boven, duwen, vazen. 

7. Verbindingen met c, q, x, en y.  

 Bijvoorbeeld: ach, quad, oxo, bye.  

 

 

DE HOOFDLETTERS 

Tot nu (aanvang tweede trimester) schrijven de meeste kinderen in de eerste klas hun voornaam in 

kapitalen (drukletters) zoals ze dat sinds hun kleutertijd gewoon waren. Sommigen zullen spontaan hun 

naam al in verbonden schrift schrijven en doen dit meestal volledig in kleine letters. Maar mogen – en 

kunnen – de kinderen nu hun naam in verbonden schrift schrijven én met een hoofdletter zoals het hoort?  

Omdat alle bewegingen van het verbonden schrift – ook van de hoofdletters – al eerder geoefend zijn, 

kun je de kinderen hun naam met de erbij horende hoofdletter laten schrijven. Indien nodig kun je hen 

eerst een rijtje van die hoofdletter laten oefenen. Deze hoofdletters laat je niet aan elkaar schrijven; het 

heeft trouwens geen zin om ze met elkaar te verbinden aangezien hoofdletters altijd aan het begin van 

een woord staan.  

De kinderen leren dus aanvankelijk alleen de hoofdletter van hun eigen naam. Als ze na enkele weken 

oefenen met losse woorden het verbonden schrift vlot genoeg hanteren, kunnen ze ook zinnen schrijven. 

Omdat een zin met een hoofdletter begint, zullen er verschillende hoofdletters aan bod komen. Eerst 

zullen de kinderen dit spontaan oplossen door een drukletterkapitaal te schrijven, maar dit laat je best 

niet te dikwijls gebeuren. Tijd dus om de hoofdletters van het verbonden schrift te oefenen. Kinderen 

die eraan toe zijn, mogen deze oefenen op individuele basis.  

Bijvoorbeeld:  

 

 

 

 

 

 

 

Korte zinnen, o.a. uit de sprookjes van Grimm, maar ook uit andere kinderboeken, en natuurlijk ook 

zelfverzonnen zinnen kun je nu laten schrijven. Deze zinnen schrijf je in verbonden schrift voor op een 

blad, zodat je ieder kind een andere tekst kunt geven. Je kunt ook twee of meer kinderen dezelfde tekst 

laten overschrijven.  

 

 

 

 

 

 

Na enkele weken met individuele opgaven kunnen de hoofdletters van het verbonden schrift klassikaal 

geoefend worden als onderdeel van de lessen vormtekenen. Dit gebeurt op de bladen met 9 stroken. Een 

halve lijn per hoofdletter is voldoende, je kunt dus 18 hoofdletters oefenen op 1 blad.  Hoofdletters die 

niet goed geslaagd zijn, kun je later individueel extra laten oefenen.  

 

Het oefenen kan gebeuren in deze volgorde:  

I, V, W, H, K, J, F, Z, T, S, L, E, P, B, R, D, U, Y, X, O, Q, C, A, N, M, G. 
Waarom deze volgorde?  

 I, V, W, H, K, J is de grootste groep hoofdletters met dezelfde aanzet bovenaan.  

 F, Z, T hebben dezelfde aanzet als de vorige rij, maar groter. 

 S, L, E hebben een kleine krul bovenaan.  

Namen met hoofdletter schrijven 

Korte zinnen schrijven 
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 P, B, R vertrekken bovenaan en hebben een krul die rechts van de neergaande lijn komt.  

 D heeft dezelfde neergaande lijn als P, B, R 

 U, Y, X hebben bovenaan dezelfde aanzet als de krul van P, B, R 

 O, Q beginnen bovenaan 

C begint wat meer naar rechts, gaat naar boven en maakt dan dezelfde neerwaartse beweging 

als de O.  

 A, N, M beginnen beneden.  

 G begint beneden en is de enige hoofdletter die over de drie stroken gaat: wit-blauw-groen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdletters B, R en P kun je op 2 manieren schrijven en oefenen: 

 1: met de rechter krul los van de verticale lijn; 

 2: met de rechter krul verbonden met de verticale lijn. 

 

De hoofdletter Q kun je op 3 manieren schrijven en oefenen:  

 1: zoals de O met rechtsonder een krul, zoals de drukletter; 

 2: zoals de O met rechts een schuine rechte lijn (zoals de kleine letter); 

 3: zoals het cijfer 2 met een verlengde aanzet.   

 

Het oefenen van de verschillende schrijfwijzen van B, R, P en Q is geen noodzaak. Je kunt je beperken 

tot één schrijfwijze.  

 

 

HET GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE LETTERTYPES 

Vanaf - of in de loop van - het tweede trimester.  

 

 Op het bord: 

Titels schrijf je in grote drukletters, in kleur.  

Alle teksten die dienen om te lezen, schrijf je in onderkastletter (kleine drukletter) met 

hoofdletters (grote drukletter) waar nodig, in kleur.  

Teksten die de kinderen overschrijven van het bord, schrijf je in verbonden schrift met 

kleurkrijt. Als je voor elke zin of elke regel een andere kleur gebruikt, bied je de 

kinderen een goed houvast om te weten waar ze gekomen zijn bij het overschrijven.  

 Op de oefenbladen:  

Analyse- en syntheseoefeningen waarbij de kinderen letters in woorden moeten 

herkennen om er nieuwe woorden mee te maken, mogen ze nog in grote drukletters 

schrijven, bij voorkeur met een schetspotlood (HB).  

Verschillende 
schrijfwijzen van 

B, R, P en Q 
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Dictee van woorden en heel korte zinnen schrijven de kinderen in verbonden schrift, bij 

voorkeur met een schetspotlood. Hebben kinderen nog problemen met het verbonden 

schrift, dan mogen ze nog een tijdlang de grote drukletters schrijven.  

 In het schrift:  

Titels schrijven de kinderen in grote drukletters met kleurpotlood of met een kleurstift.  

 Teksten schrijven ze met een schetspotlood of met een stift (zwart of kleur) of met een 

vulpen.  

 

 

CREATIEF SCHRIJVEN 

Zodra de kinderen het verbonden schrift voldoende beheersen – voor sommigen zal dit in de 

loop van het tweede trimester van de eerste klas het geval zijn – mogen ze korte opstellen, 

verhaaltjes en briefjes schrijven. Dit kun je als vervangopdracht (niet als bijkomende of extra 

opdracht) geven terwijl de andere kinderen van de klas aan het opgegeven werk bezig zijn. 

Tijdens een taal- of rekenles kun je deze kinderen bijvoorbeeld 10 à 15 minuten tijd geven voor 

het schrijven van een eigen tekst. Dit doe je gedurende één tot drie weken dagelijks. Nadat de 

tekst geschreven is, schrijf of tik je de tekst over – waarbij je de fouten verbetert – en laat die op 

een ander moment door het kind voorlezen. Laat nooit een tekst voorlezen die niet gecorrigeerd 

is. Schrijf je de tekst over, gebruik dan het verbonden schrift. Omdat dit meestal korte tot zeer 

korte teksten zijn, kun je ze na een week samenbrengen op één blad. Het is niet nodig om elke 

tekst te laten voorlezen. Tijdens het corrigeren van de teksten kun je het kind op één of twee 

fouten wijzen en het – steeds individueel – wat uitleg geven.  

 

Vanaf het derde trimester kun je gedurende enkele weken dagelijks een klassikale stelopdracht 

geven. Je vertelt voorafgaand een verhaal of een gedeelte van een verhaal of je geeft een thema 

op met een woordje uitleg erbij. De kinderen schrijven gedurende een tiental minuten. Op het 

einde van de week – vrijdagnamiddag – kan elk kind een kleine illustratie bij zijn tekst tekenen 

en een stukje ervan voorlezen. In de afbeelding hieronder zie je het resultaat van één week 

creatief schrijven eind eerste trimester in de tweede klas. 

 

Als je gedurende twee tot drie weken dagelijks een stelopdracht geeft, ervaar je hoe snel de 

kinderen aandacht krijgen voor zinsbouw en spelling. Deze manier van werken geeft betere 

resultaten dan het klassikaal behandelen van spelling en zinsbouw.  

Creatief schrijven 2e klas 
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Zet je deze werkwijze voort gedurende de hele lagere school, dan krijgen de kinderen écht zin 

in schrijven en hebben ze aandacht voor spelling, grammatica en stijl. Verbind je deze 

opdrachten tevens met voorlezen dan kun je ruim aandacht besteden aan stemplaatsing en 

expressie. Meer over lezen en voorlezen vind je in Bas Kunstler leest.  

 

 

DE CIJFERS 

Het oefenen van de cijfers kan vanaf de eerste dag in de eerste klas beginnen, tezamen met het 

leren van de letters. Op het bord van de eerste letter (in Bas Kunstler Leest is dit de A) kunnen 

ook enkele cijfers 1 staan. De schrijfwijze van dit cijfer oefen je met de kinderen in grote en 

kleine gebaren. De volgende dag, bij de volgende letter kan het cijfer 2 er enkele keren bij staan, 

terwijl het cijfer 1 ook nog eens geoefend wordt. Zo kun je de volgende dagen voortdoen tot de 

tien cijfers aan bod gekomen zijn. Daarna wordt de schrijfwijze ervan alle dagen heel kort 

herhaald. In de rekenperiode die op de eerste taalperiode volgt, bespreek je de getallen 1 tot 12: 

kwaliteit, hoeveelheid, getalbeeld en schrijfwijze van het cijfer.   

 

Op de site https://cielen.eu/klassen/klas-1.html kun je de schrijfwijze van de cijfers bekijken:  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 – 9 – 0 

 

 

TOT SLOT 

 Moet elk kind in de eerste klas het verbonden schrift beheersen?  

Als een kind problemen ondervindt bij het leren van het verbonden schrift, is het niet nodig om 

dit te forceren. Het aanleren van het verbonden schrift gebeurt weliswaar klassikaal, maar ieder 

kind mag het verbonden schrift op eigen tempo leren. Het kan dus zijn dat een kind pas in de 

tweede klas het verbonden schrift onder de knie krijgt. Je kunt dit kind op de volgende manier 

ondersteunen:  

Kortere en mindere schrijfopdrachten laten maken zolang het kind gebruikmaakt van de 

kapitalen.  

Veel oefeningen voor de ontwikkeling van de fijne motoriek voorzien. Deze kunnen 

best ingepast worden in de klassikale opdrachten, bijvoorbeeld tijdens de dagelijkse 

mondelinge herhaling, zodat ieder kind er voordeel bij heeft.  

Goed zien waar het probleem zit. Indien nodig regelmatig een oefening laten maken die 

reeds eerder aan bod gekomen is of een oefening geven die specifiek voor het kind 

geschikt is. Maar laat het kind toch steeds ook de oefeningen – of een deel ervan – 

maken die de andere kinderen van de klas maken.  

Een zorgleerkracht inschakelen of indien nodig remediëren via kine of psychomotoriek.  

 

De hier voorgestelde werkwijze kan slechts vruchtbaar zijn als er voldoende tijd is om kinderen 

individueel te begeleiden. Dit wil zeggen: korte instructie en lange zelfstandige werktijd én 

dagelijkse oefening.  

Omdat de ontwikkeling van de fijne motoriek al in de kleuterfase gebeurt, is het aan te raden 

om met de vormtekeningen (friezen) in de kleuterschool te beginnen, ten laatste in de 3e 

kleuterklas (5- à 6-jarigen).  

De grote gebaren die veel van de hier voorgestelde vormtekeningen voorafgaan zijn vooral 

bedoeld om met een speels element de kinderen via de leerstof in beweging te brengen. Voor de 

ontwikkeling van het handschrift zijn deze grote gebaren niet noodzakelijk.   

De ontwikkeling van de fijne motoriek kun je ondersteunen via handwerk (o.a. breien, haken), 

muziek (blokfluit), tekenen (kleine tekeningen als illustratie bij teksten), boetseren en andere 

kunstzinnige opdrachten die de fijne vingermotoriek aanspreken.  
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