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Les 9 blokletterschrift en verbonden schrift/koordschrift
  letters uit andere talen  
  De grondlijn is o zo belangrijk. 
 
De vormen van de letters in de tekst van dit boek noemen we 
blokletters. Die vormen zijn simpel. Ze hebben geen 
versierkrulletjes, lusjes of versiersteepjes. En de letters staan 
los van elkaar. Daardoor zijn ze gemakkelijke letters om mee te 
leren lezen, want je ziet de basisvorm van de letter heel 
duidelijk. 
 
Als er losse letters onder een doek liggen en jij pakt er eentje 
zonder te kijken, zou jij dan kunnen voelen welke letter het is?  
Weet je zijn naam?   
Kan je hem op de goede hoogte en in zijn goede richting op een 
leeg vel papier met de grondlijn en hulplijnen leggen?  
Wat gebeurt er als je letters ondersteboven of gespiegeld 
neerlegt?   
Worden ze dan een andere letter, of is het alleen maar raar?  
 
Je bent misschien al bezig alle letters zelf te leren schrijven. 
Woorden onthoud je het best als je ze zelf met de hand schrijft. 
 
Als je met een letter bezig bent, zeg dan ook altijd zijn naam, 
of vraag aan iemand: "Hoe heet deze letter ook alweer?" 
 
Schrijven jouw ouders met blokletters of met lusletters/ 
koordschriftletters? De naam van dat soort letters zegt het 
al: die letters zitten aan elkaar vast, ze zijn verbonden.  
Ze lijken samen op een mooi gelegd koordje, een touwtje. 
Andere woorden ervoor zijn: schoonschrift, verbonden 
handschrift. 
 
Welke manier van schrijven leer jij op school? 
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Of schrijven jouw ouders, of een van jouw ouders, of andere 
lieve mensen rond jou met letters die er heel anders uitzien dan 
die van het Nederlandse alfabet? 
Ben je nieuwsgierig naar de letters die in andere talen gebruikt 
worden? Hier zie je er enkele:    hulpmiddel letters andere talen 
 
Het kan ook dat ouders onze letters niet kunnen schrijven, niet 
kunnen lezen. Vraag hen of ze samen met jou aan deze lessen 
willen meedoen. Ja, dan ga je natuurlijk de vorige lessen 
herhalen. 
 
De grondlijn bij het schrijven is een belangrijke lijn.  
Die zorgt ervoor dat woorden netjes op een rij komen te staan. 
Want als ze alle kanten op kunnen zwieren, welke woorden 
horen dan bij elkaar?  
Welke woorden maken dan een zin? 
 
 


