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Het uitgeven van deze bundel heeft geen commercieel 

doel voor ogen maar is een weg om onze ervaring en 

expertise te delen met al wie hierin interesse heeft. 

Daarnaast willen we een platform openen voor wie ermee 

aan de slag gaat. Hierop kunnen nieuwe ervaringen en 

materiaal uitgewisseld en gedeeld worden. Zo hebben we 

met z’n allen een steeds vernieuwende en inspirerende 

bron om te raadplegen.

Als initiatiefnemers investeren we met eigen middelen in 

een professionele basis layout. Dirk Dewitte van Driedee 

Plus zal ons hierbij helpen. Deze folder is reeds van zijn 

creatieve hand. 

Om van onze bundel een pareltje te kunnen maken met 

prachtige kindertekeningen die meteen tot de verbeelding 

spreken, zoeken we nog extra financiële middelen. 

Vind je het ook belangrijk dat leren schrijven voor 

meer kinderen een positief gebeuren is ? 

Dan kan je ons steunen door een bedrag te storten op 

de rekening ‘Schrijf met je lijf’ , BE20 1030 5745 1956 met 

vermelding van uw naam.

In ruil voor uw steun bieden we indien gewenst 

een lidmaatschap op ons uitwisselingsplatform. Een 

sponsorformulier voor uw boekhouding en/of uw 

naamsvermelding of die van uw bedrijf of organisatie op 

onze website ‘schrijfletters.be’ is ook mogelijk.

Stuur hiervoor een mailtje met uw vragen of wensen naar:

info@schrijfletters.be

Kinderen leren 

de letters schrijven 

vanuit een leuke en 

persoonlijke beleving.

Leren schrijven 

wordt een plezier!

www.schrijfletters.be



Schrijf met heel je Leren schrijven  
wordt een plezier !

In het onderwijs wordt leren schrijven heel vaak cognitief aangepakt.  
Het onthouden van de vele regels en stapjes is voor sommige kinderen vaak een brug te ver. 
Maar het kan ook anders: laat de kinderen een proces beleven waarbij ze zich op een leuke manier  
een letter ‘eigen maken’ !

Wij, Christel Minne (leerkracht eerste leerjaar) en An Van de Ginste (kinesiste in het buitengewoon 
onderwijs), hebben onze ideeën gebundeld in een eenvoudige uitgave  
waarmee leerkrachten en therapeuten aan de slag kunnen. 

Bij het aanbrengen van elke schrijfletter bieden we een divers aanbod aan activiteiten  
waaraan de kinderen plezier beleven. Er is een link met de belevingswereld van het kind,  
met klasthema’s en/of met de leesmethode van de school.

Door middel van een versje/ritmiek én een tekening − met muziek, een spel, verhaal 
of knutselactiviteit als extra aanbod − haalt het kind zijn persoonlijke beleving en het 
bewegingsspoor (de schrijfwijze) van de letter op.

De methode wil aansluiten en inspelen op het natuurlijk leer- en ontwikkelingsproces van een kind.
De methode roept bij veel kinderen een drang op om alle letters te leren kennen  
en kan zo ook het leren lezen een extra stimulans geven. 

Doorvoelen en beleven van de letter:  

verhaal en sportactiviteitVerhaal:
Vertel een verhaal over Karel die erg houdt 

van voetballen. Hij oefent elke dag. Hij is er 

erg goed in om de bal hard in het doel te 

knallen. Het is dan ook niet te verwonderen 

dat iedereen hem toejuicht met “Knal die 

bal, Karel !”.

Beleving via sport:Laat de kinderen de bal omhoog knallen, 

bekijk en bespreek de beweging. De bal 

gaat hoog en valt recht naar beneden. Dan 

botst hij terug op en rolt weg. Zo gaat het 

ook in het versje.
De schrijfbeweging:bij het schrijven van deze letter leggen we 

de klemtoon op omhoog = luchtlijn raken.

We beginnen middenlinks 
met het eerste deel van de 

lus tot net voorbij de luchtlijn 
en zeggen “Karel knalt de bal 

omhoog” (omhoog).

De laatste beweging gaat 
terug naar de onderste 

graslijn “en maakt een boog” 
(weg) waar we eindigen met 

een middenstop.

Nu maken we het bolletje 
“hij rolt” (rolt). 

Op dezelfde lijn gaan we 
terug omhoog tot bij de 

kruising met de lus (liefst op 
de bovenste graslijn)  

“en botst” (botst).

We komen naar beneden tot 
aan de onderste graslijn.  

“Hij valt” (valt).

Karel knalt de bal omhoog, 
hij valt en botst, hij rolt, en maakt een boog.

de k van 
knal (die bal)

In een korte versie: omhoog, valt, botst … rolt weg
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El krijgt een lekkere lolly.  
Ze likt en likt tot haar lippen 
ervan plakken …

Tijs eet graag ijs ! Hij kan nooit kiezen 
tussen vanille en aardbeien en vraagt 
dan ook altijd 2 bolletjes …

Koning Fik viert feest. 
Op de dag dat hij 
jarig is trakteert hij 
zijn hele land met 
frietjes; dit noemen ze 
‘frietjesfeest’…


