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DEEL 1 
 
Les 1 het alfabet, ons ABC 
  de lettervorm, het letterteken  
  de letternaam 
   
Wat zie je hieronder?  
Wat zijn dat voor tekeningetjes, tekentjes? 

 
 
Je ziet tweemaal de 26 letters van het alfabet, ons ABC.  
Elke letter uit het alfabet heeft een eigen vorm, oftewel   
een eigen teken. 
En elke letter uit het alfabet heeft ook een eigen naam. 
We gaan dadelijk alle letters van ons alfabet eens hardop lezen.  
We zeggen dan de namen van de letters.  
 
Jij kan dezelfde naam hebben als een ander kind.  
Soms zien kinderen er ook precies hetzelfde uit.  
Ja, bij tweelingen kan dat gebeuren. 
Maar bij letters gebeurt dat niet.  
Een letternaam is uniek. Een lettervorm is uniek.  
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Alle letters verschillen van elkaar, in vorm en in naam.  
Met deze lettertekens, kort gezegd letters, kunnen we alle 
woorden van de Nederlandse taal schrijven en ook woorden van 
heel wat andere talen.  
 
Van welke letters ken jij misschien al de alfabetnamen? 
Ken je misschien al woordjes waarin die letters staan? 
 
Het is slim om  iedere dag één keer, samen met iemand die de 
letternamen al goed kent, de namen van de letters hardop te 
leren zeggen.  
Dit zijn de namen van de letters:         hulpmiddel video ABC 
Jij wijst daarbij de letters  a  tot  z  telkens met je wijsvinger 
aan.  
Je zegt hun naam, of je zegt hun naam na.    
 
Waarom je dat moet doen?  
Praten over welke letters er in een woord staan, lukt het best 
als je alle letternamen kent. 
Bovendien zit in de letternaam iets belangrijks verstopt: 
namelijk de klank van die letter.  
In Les 8 hoor je daar meer over. 
 
Heb je zin in een alfabetliedje?   hulpmiddel ABC-liedjes 
 
Wil je weten hoeveel keren het duurde totdat je alle 
letternamen kende? Zet dan na iedere oefenkeer een kruisje, of 
ander tekentje, in je verslag van deze les.  
Staat het eerste tekentje er al? 
 
Terwijl jij 1 keer iedere dag bezig bent met het Nederlandse 
alfabet te leren, gaan we het ondertussen hebben over andere 
zaken die je moet weten om goed te leren lezen en schrijven. 
 


