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Les 8 het geluid = de klank 
  De naam van een letter in een woord 
          is wat anders dan  
  de klank van een letter in een woord. 
  spellen = de namen van de letters noemen 
 
Wat doen die vage letters hieronder? 
 

a    bee    cee        dee    e    ef    gee 
 

ha    i    jee      ka    el    em      en    o    pee 
 

qu    er    es    tee 
 

u    vee    wee 
 

ix    ypsilon    zet 
 
Die vage letters maken, samen met de alfabetletter, telkens de 
naam van de letter als volledig woord. Zo schrijven we de 
letternamen voluit, niet afgekort tot alleen één letter.  
 
Die namen, die woorden, kunnen we zeggen, kunnen we 
uitspreken. Dat doe je al de hele tijd. 
We laten dan de letters van die woorden klinken, we geven ze 
geluid.  
De letters krijgen samen geluid, ze krijgen samen klanken.  
 
Als we jouw naam zeggen (Hanne, Hayo, Fatima, Thomas....) 
horen we de klanken van al de letters van jouw naam samen.  
 
Maar als je je naam opschrijft en daarbij de namen van de 
letters één voor één opnoemt, dus je naam spelt, dan hoor je 
heel wat anders.  
Hanne wordt dan: "ha  a  en  en  e."            "......."  zijn aanhalingstekens. 

Of: "ha  a  dubbel en  e."    Iets wordt precies zo gezegd, geciteerd. Het is een citaat. 
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Fatima wordt dan: "ef  a  tee  i  em  a."          
           

Doe hetzelfde maar eens met namen van klasgenoten. 
Namen van de letters in een woord   en  
de klanken van de letters in een woord  
zijn dus heel verschillende dingen. 
           
Zodra je de letternamen kent, kan jij superduidelijk praten over 
hoe je een woord schrijft. Want alle letternamen zijn, zoals je 
weet, verschillend.  
En omdat de unieke letternaam vastzit aan zijn unieke 
lettervorm, is verwarring uitgesloten.  
Door de letternamen te noemen, oftewel te spellen, kan je 
bovendien het woord in je gedachten 'zien'. 
 
Spellen betekent: de namen van de letters van een woord één 
voor één opnoemen van links naar rechts. 
 
Hoe schrijf je jouw naam als je alleen de eerste letter neemt van 
je voornaam en die van je achternaam? 
 
Bij Thomas van den Brink wordt het:  TvdB /  TVDB 
Bij Leila Amrani wordt het: LA  
Dat zijn hun initialen. 
 
Hoe zijn die initialen bij jou?  
En bij jouw vrienden en vriendinnen? 
Of bij jouw ouders, broers en zusjes? 
Of bij ........... ? 
 
 
 
 


