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Les 6 de kleine letter, de hoofdletter 
  de beginletter, de eindletter 
  De eigennaam begint met een hoofdletter. 
  het woordenboek 
                      

a  b  c   d  e  f  g 
h  i  j    k  l  m    n  o  p 

q  r  s  t   
u  v  w 
x  y  z 

 
A   B   C    D   E   F   G 

 

H   I   J      K   L   M      N   O   P 

 

Q   R   S   T      

U   V   W  

 

X   Y   Z 
 
Welke soort letters zie jij in de 2 alfabetten als je alleen kijkt 
naar hoe groot ze zijn? 
Het bovenste alfabet is in kleine letters, het onderste alfabet 
is in hoofdletters.  
 
Waar zie je verder hoofdletters in deze lestekst? 
Waar zie je kleine letters? 
 
Waar zie je in de alfabetten de eerste letter van jouw 
voornaam, de beginletter?  
Waar zie je in de alfabetten de laatste letter van jouw 
voornaam, de eindletter? 
 
Welke letters in de alfabetten op deze pagina zijn anders 
geschreven dan in die op pagina 5?  
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Ja, de kleine letters  v  w  en de hoofdletters  A M  N  V  W. 
De vormen van die letters zijn ronder dan die op pagina 5. 
Die rondere manier van schrijven lijkt meer op het zelf met de 
hand schrijven, wat je van nu af aan iedere dag gaat doen. 
Misschien ben je daar al eerder mee begonnen. 
 
Schrijf jij jouw naam, jouw voornaam en jouw familienaam, of 
achternaam met hoofdletters of met kleine letters?  
 
Hoe doet de juf of meester dat op naamkaartjes in de klas of in 
de gang? 
 
Dit is de taalregel, dus goed leren onthouden door hem, net als 
bij de namen van de letters en van de cijfers, één keer per dag 
hardop op te zeggen: 
 
Ik schrijf de eerste letter van voornamen en van 
familienamen/achternamen altijd met een hoofdletter.  
Zulke namen noem ik: eigennamen. 
                 /  betekent:  of 
    De naam van dit teken / is: schrap of schuine streep. 
 
Hier zie je hoe je hoofdletters en kleine letters kan schrijven. 
     hulpmiddel video blokletters/drukletters schrijven 
        
Ga nu bijvoorbeeld jouw naam schrijven, voornaam en 
achternaam.  Of de eerste letter, of de eerste twee letters van 
elk van die namen. Of ...... . Net wat je wil(t).   
Welke letter is beginletter, welke is de eindletter?  
Probeer je te houden aan de groene taalregel hierboven. 
 
Als je tegelijkertijd een begin met lezen wil maken, ga je eerst 
Les 12, 13 en 14 doen, zodat je weet welke letters klinkers en 
welke letters medeklinkers zijn.   
Dan schrijf je bij iedere medeklinker die je oefent om te schrijven 
zo'n rijtje waarin de medeklinker vooraan staat.  
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Bijvoorbeeld bij de  b:   ba  bo  bu    bi  bie  by    be  bee .  
Dat zijn allemaal delen van woorden, woorddelen. 
Let op de klankverandering bij de  c,  zie Les 43 en 44:  
ca  co  cu     ci  cie cy     ce  cee. 
   
Verzin zelf een lied dat bij je rijtje past, of een rap.   
Werk alle dagen aan het fraai zelf schrijven van duidelijke 
letters en tekst.  
Het gaat niet om veel en vlug, het gaat om kwaliteit! 
 
Weet je dat vlindervleugels soms een tekening hebben die lijkt 
op een letter, of op een cijfer?  
Kijk maar eens naar het  vlinderalfabet op 
letterkundig.blogspot.com 
En speur maar eens buiten of in huis naar dingen die (samen) op 
letters lijken. 
 
Waarom staan de letters van het alfabet altijd in een vaste 
volgorde en leer je die ook zo op te zeggen? 
Omdat woordenboeken in dezelfde volgorde de beginletters en 
de volgende letters van woorden tonen. 
Als je het alfabet van buiten kent, kan je sneller in 
woordenboeken zoeken. 
 
Waarom kijken we in woordenboeken? 
Om uitleg te krijgen over de betekenis van woorden en over hoe 
we het woord moeten schrijven.  
Een woordenboek vertelt je ook of je 'de' of 'het' voor een woord 
moet zeggen, of dat allebei mag.  
En je komt te weten hoe het woord voor een 'ding' verandert als 
je 2 of meer van die 'dingen' bedoelt, als je het meervoud ervan 
wil zeggen. Bijvoorbeeld: het kind  de kinderen,  
        de poes  de poezen 
        de deken  de dekens 
  
 


