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Les 3 de pagina /de bladzijde 
  de voorzijde/voorkant en de achterzijde/achterkant 
  bovenaan en onderaan de pagina 
  het paginanummer 
  links en rechts  
   
Een pagina of bladzijde is één kant van een blad papier uit een 
boek, een tijdschrift, een krant. Een blad papier heeft namelijk 
2 kanten, of 2 zijden: de voorkant, of voorzijde, komt eerst. 
Draai het papier om en dan heb je de achterkant, de 
achterzijde.  
 
Helemaal bovenaan of onderaan een bladzijde van een les 
staat een nummer. 
 
Wat is het nummer van deze pagina en waar staat het? 
Het paginanummer of bladzijdenummer staat hier bovenaan 
rechts, oftewel rechtsboven. 
Hoe heten die tekentjes van een paginanummer? 
Inderdaad, dat zijn cijfers.  
 
Waar is de meest linkse kant van deze pagina? Waar is de 
meest rechtse kant?  Ja, terwijl jij nu deze pagina ziet met de 
goede kant van de pagina naar je toe, bepaal jij waar links en 
rechts op deze pagina is. 
De goede kant van de bladzijde is die kant, waarbij de tekst 
normaal te lezen is. Dus als de letters niet ondersteboven 
staan. 

         

links rechts 
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Jouw voorkant, de voorkant van jouw lijf, bepaalt jouw links en 
jouw rechts. Jouw linkerkant en jouw rechterkant zitten altijd 
op dezelfde plek.  
Ook als je ondersteboven staat. Ook als je je omdraait.  
Ook als je jezelf in de spiegel ziet, die stiekem probeert je te 
verwarren. 
 
Waar zit jouw links, jouw linkerkant?  
Waar zit jouw rechts, jouw rechterkant?  
Waar begint zo'n kant van jou? 
      
Links en rechts beginnen vanaf midden op je neuspuntje, even 
ernaar kijken, of gedacht vanaf je ruggengraat, want die zit ook 
in jouw midden.   
Waar zit jouw linkeroog, jouw rechterpink, jouw rechterknie, 
jouw linker grote teen, jouw rechterwenkbrauw en linkerzij? 
Wie zit er links van jou? Wie zitten er links van jou? 
Wie zit er rechts van jou? Wie zitten er rechts van jou? 
 
Waar begint de linkerkant van een pagina?  
Waar wordt die linkerkant plots rechterkant? 
Ga dat eens uitvinden met een blad papier.  
Schrijf of plak daar wat tekst op. 
Zet dan een heleboel hoofdletters L en ook kleine letters l en 
een heleboel letters R en r  maar aan hun kant van dat papier.  
 
Waar staat 'Les 3'?  
Nee niet alleen aanwijzen, maar ook duidelijk vertellen: 
Les 3 staat bovenaan links op de vorige pagina, bladzijde 9. 
 
Geef jouw verslagkaftbladzijden bij een les altijd een 
bladzijdenummer dat volgt op de bladzijde van de les.  
Dat kan je doen met een punt en elkaar opvolgende getallen, 
zie  Les 4 en 5, of met elkaar opvolgende alfabetletters. 
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Bijvoorbeeld jouw werk bij boekpagina 7 krijgt in je verslagkaft 
jouw paginanummers:  
7.1   7.2    7.3  ....... en zo verder. 
Of:  7a  7b  7c ....... enzovoort. 
 
Dat is handig, voor het geval papieren eens los op de grond 
vallen. Dan weet je wat waar thuishoort. 


