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LEREN SCHRIJVEN: DIDACTIEK
Luc Cielen
Het leren schrijven wordt voorafgegaan door een lange reeks bandtekeningen (vormtekeningen)
waarin alle bewegingen van het gebonden schrift en andere bewegingen aan bod komen.
De reeks begint – zoals Rudolf Steiner het heeft voorgeschreven – met rechte en gebogen lijnen.
Papier: A4, liefst 120 g of iets meer met daarop de lijnen geprint, liefst in kleur. Je kunt als leerkracht
ook in de plaats van te printen, de lijnen zelf tekenen, dan kun je de afstand tussen de lijnen zelf
bepalen.
Teken een drietal lijnen (zie de afbeelding onder deze alinea) per opgave op voorhand en zeer zacht
met schetspotlood voor op de bladen. Dit doe je met alle opgaven en voor alle kinderen. Merk je dat
een kind het niet meer nodig heeft en zelf probleemloos de figuur van het bord kan overnemen, dan
teken je de lijn of schrijf je de letter of het woord niet meer voor voor dit kind; wel nog voor de
anderen.
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. Ik ben er dan ook geen voorstander van. Er gaat niets
boven de persoonlijke en individuele aanpak. Kinderen vinden het bijzonder boeiend om te zien hoe
de leerkracht het blad voor elk kind 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 laten 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 zelf tal van bewegingsmogelijkheden verzinnen en zorgt voor
voldoende afwisseling.
Op de eerste dag van het schooljaar in de eerste klas begin je met het tekenen van verticale rechte
lijnen, onmiddellijk gevolgd door gebogen lijnen en ten slotte afwisselend rechte en gebogen lijnen.
Sommige leerkrachten laten de kinderen eerst grote rechte lijnen tekenen op het bord. Dit is een
vooroefening die perfect vooraf kan gaan aan het tekenen op het blad, net zoals het tekenen in de
lucht of op de vloer of op de tafel.
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.
Sommige leerkrachten laten de kinderen op ongelijnd papier werken en verlangen zelfs dat de
kinderen ook op ongelijnd papier schrijven. Dat is echter niet zo gunstig, zeker niet als het om het
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gebonden schrift gaat. Al van in de oudheid heeft men op lijnen geschreven; zie maar naar de
tabletten met spijkerschrift en naar de hiërogliefen. Het gebruik van steunlijnen bevordert de
helderheid van het schrift omdat het grootteverschil van de letters duidelijk zichtbaar is. Omdat de
bandtekeningen voorbereiden op het gebonden schrift, is het ook aan te raden om de tekeningen
tussen steunlijnen te maken.
Voor een goede schrijfhouding en een goede potloodgreep (pengreep) is het zelfs beter om met deze
oefeningen te starten in de kleuterschool. De eerste reeks tekeningen kunnen schoolrijpe kleuters
perfect maken. In een derde kleuterklas kan hiermee na de krokusvakantie gestart worden.
WERKWIJZE
1. De bladen uitdelen.
2. De kinderen schrijven hun naam op het blad, bovenaan of onderaan volgens de wensen van de
leerkracht.
3. De kinderen vouwen het blad in twee.
4. Na de vooroefeningen gaan de kinderen met een kleurpotlood eerst over de lijnen in
schetspotlood en tekenen dan verder tot aan de vouw. De leerkracht volgt op en helpt.

5. Dan de gebogen lijnen in de middelste balk tekenen, volgens hetzelfde principe: eerst over de
schetspotloodlijnen gaan met kleurpotlood en dan verder doen tot aan de vouw.

6. Dan de rechte en gebogen lijnen in de onderste balk tekenen volgens dezelfde werkwijze.
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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.
Waarom het blad in twee vouwen?
1. Omdat het blad daardoor beter hanteerbaar is voor de kinderen en de
schrijfhouding ook beter is. Hiermee is het grote nadeel van de grote schriften met
roze en groene kleurbanden die gewoonlijk in de steinerscholen gebruikt worden uit
de weg geruimd.
2. Het is niet zinvol om de teken- en schrijfoefeningen ineens over de gehele lengte
van het blad te laten maken. Fouten worden daardoor te veel herhaald of er treedt
vermoeidheid en concentratieverlies op waardoor de tekeningen en de letters
minder verzorgd worden.
Op het gevouwen blad tekenen en schrijven de kinderen eerst tot aan de vouw. Dan
volgt er controle en daarna pas werken ze elke lijn af.

HOE TEKENEN DE KINDEREN DE LIJNEN?
1. Ze tekenen elke lijn in één beweging. Ze mogen niet 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.
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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
omdat dit overzichtelijk blijft. Later, als de kinderen deze opdrachten goed gewoon zijn en ze
al veel geoefend hebben rond het getalbegrip, kan het ook met meer dan 5 lijnen in dezelfde
kleur.

4. Elke dag drie oefeningen laten 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 dat geen probleem. Het blad mag onafgewerkt
blijven of kan later, zelfs een heel eind verder in het schooljaar, 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 kunnen 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 gebonden 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.
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Van dag 28 tot en met dag 35:
Bladen met 6 stroken.
De kinderen gebruiken bij voorkeur een schetspotlood.
Schetspotlood: HB of bijvoorbeeld de vulpotloden van Bic.

Van dag 36 tot en met 53:
Bladen met 9 stroken.
De kinderen gebruiken een schetspotlood en schakelen over op de vulpen zodra de
leerkracht van oordeel is dat het kind eraan toe is.
De volgorde van de tekeningen:
Aanvankelijk altijd afwisselend rechte lijnen en gebogen lijnen. Vanaf de 21e dag ook combinaties
van rechte en gebogen lijnen.

1e dag:

4e dag:

2e dag:

3e dag:

5e dag:

6e dag:
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7e dag:

8e dag:

9e dag:

10e dag:

11e dag:

12e dag:

13e dag:

14e dag:

15e dag:

16e dag:

17e dag:

18e dag:
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19e dag:

20e dag:

21e dag:

22e dag:

23e dag:

24e dag:

25e dag:

26e dag:

27e dag:

Tot hier 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 gebonden 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 waardoor duidelijk te zien is welke bewegingen er bij het schrijven aan bod komen.
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. Als dat
behoorlijk goed gaat, krijgen ze een schetspotlood.
Welke schetspotlood?
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HB is goed geschikt. B is te zacht en H is te hard.
De vulpotloden van Bic met drie stiften erin zijn zeer goed geschikt. Groot nadeel: de schacht
is in kunststof. Maar er zijn drie 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.

28e dag:

29e dag:

30e dag:

31e dag:

32e dag:

33e dag:

34e dag:

35e dag:

36e dag:
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37e dag:

38e dag:

39e dag:

40e dag:

41e dag:

42e dag:

43e dag:

44e dag:

45e dag:

46e dag:

47e dag:

48e dag:

9

Leren schrijven didactiek Luc Cielen 2016

49e dag:

52e dag:

50e dag:
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51e dag:

53e dag:

Na 53 dagen zijn alle bewegingen die in het gebonden schrift – ook van de hoofdletters - aan bod
komen in tekeningen geoefend. Vanaf nu krijgen de kinderen werkbladen met ingekleurde stroken.
In elke strook zijn 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 vanaf nu niet meer tegen de bovenrand komen. Bij de
tekeningen mocht dit wel, bij het schrijven niet.
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 band kun je vergelijken met de middenstrook in een kindertekening: het is de
strook waarin her verhaal zich afspeelt. Waarom is de middelste band niet geel? Omdat het –
afhankelijk van de print of druk – niet zo handig is om er met een vulpen op te schrijven.
Bovendien heeft schrijven op het witte blad mijn voorkeur.
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.
De kinderen schrijven eerst op bladen met 6 blauw-wit-groene stroken, daarna op bladen met 9
blauw-wit-groene stroken.
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Blauw = lucht

Wit = tekening van
het verhaal (hier
ingekleurd met geel).

Groen = gras (aarde)

Zodra een kind héél zacht met het schetspotlood kan schrijven, mag het met een vulpen schrijven. De
overgang van potlood naar vulpen gebeurt derhalve niet klassikaal, maar individueel.
Blijft een kind te hard op het potlood drukken doe dan dit:
Laat de achterkant van het blad zien. Al 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.

De reeks tekeningen en letters is geëindigd met de moeilijke letter f, niet als letter maar als tekening,
als bandversiering.
Vanaf dag 54 beginnen de kinderen met letters en woorden .
In tegenstelling tot alle andere schrijfmethodes begin je niet met afzonderlijke letters, maar met
letters die aan elkaar gebonden zijn. Dat kan, en het is ook vanzelfsprekend, omdat bijna alle
voorafgaande tekeningen aan elkaar gebonden waren. De kinderen kennen dit dus al grondig 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 na enkele
oefeningen 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. Maar je kunt dit in
verschillende ritmes doen.
Het is ook niet nodig om steeds één letter te herhalen. Omdat de verbindingen tussen de letters toch
al geoefend zijn, kun je direct met woorden beginnen. Bij het leren lezen ga je uit van woorden in het
meervoud, bij het schrijven hoeft dit niet, en kun je vertrekken van woorden in het enkelvoud, al is
het niet uitgesloten dat er nu en dan een woord in het meervoud aangeboden wordt.
De reeks letters en woorden die nu volgen beginnen met de eenvoudigste lettervormen, maar het is
niet nodig om dit heel consequent op te bouwen. Alle mogelijke vormen, moeilijke en gemakkelijke
mogen door elkaar aan bod komen.
Worden de letters niet afzonderlijk geoefend?
Dit is niet nodig, tenzij voor die kinderen die problemen hebben met bepaalde letters. Zij krijgen
individueel aangepaste oefeningen. Dit is haalbaar omdat je voldoende tijd overhoudt voor het
zelfstandig werk. Dus ook hier geldt de algemene regel: korte instructie, lange werktijd.
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54e dag: 55e dag: 56e dag:
Wordt verder afgewerkt
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