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Les 11 Praatgeluiden zijn taalklanken. 
  Letters zijn klankenvangers. 
  Letters zijn woordenmakers. 
  Taalregels helpen ons woorden te lezen en 
  te schrijven.  
  Algemeen Nederlands spreken is o zo belangrijk. 
   
Jij gaat leren lezen en schrijven.  
Dan leer je hoe wij onze praatgeluiden, de klanken van onze 
spreektaal, vangen in letters.  
We gaan taalklanken omzetten in letters.  
Letters die samen woorden maken.  
Dat omzetten in letters doen we op vaste manieren. 
Die vaste manieren zijn taalregels. Het zijn afspraken over hoe 
we schrijven.  
In dit verhaal zijn de taalregels groen gekleurd. 
 
De Nederlandse taal kan op meer dan 1 manier worden 
gesproken. Het Nederlands dat je thuis spreekt kan anders 
klinken dan het Nederlands op school, of in een andere stad. 
 
Maar als we allemaal Algemeen Nederlands spreken als we 
niet thuis zijn, dan is het leren van de geschreven taal veel 
gemakkelijker.  
Want dan past wat je ziet aan letters het best op wat je hoort 
aan klanken terwijl je spreekt.  
Dan houden we ons allemaal aan de taalafspraken. Zo kunnen 
we elkaar overal goed verstaan en dus goed begrijpen. 
 
Ook de taalregels horen bij het Algemeen Nederlands. 
 
Als een regel heel soms, of heel heel soms niet geldt, zullen we 
je dat van tevoren, in een nieuwe taalregel, zeggen. 
 
Waarom zijn vaste manieren, dus regels, nodig en handig, denk 
je?  
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Waar kom je nog meer regels tegen? 
 
Regels vertellen hoe je iets moet doen en wat je kan 
verwachten. Denk maar aan verkeersregels: stoppen bij rood 
licht, rechtshouden, enzovoort. Denk maar aan regels voor het 
omgaan met elkaar in de klas, als: 
elkaar helpen, je mag niet pesten, je mag niet iemand pijn doen, 
je bent vriendelijk tegen iedereen..... . 
 
Regels zorgen dat je weet wat er moet gebeuren.  
Dat geeft iedereen rust in het hoofd.  
 
Als we zeggen welke letters we in een woord zien, dan noemen 
we de letters bij hun naam. Die namen vind je in het alfabet. 
Het zijn 26 verschillende namen. Een letternaam wijst naar 1 
letter, beduidt maar één letter.  
 
In je klas kan het gebeuren dat er 2 kinderen zijn die dezelfde 
naam hebben. Als de leerkracht Tim roept, tja, welke Tim 
bedoelt ze dan? Zo'n onduidelijkheid heb je niet met de 
alfabetnamen van de letters. Die beduiden, die betekenen, 
maar 1 bepaalde letter. Letternamen zijn eenduidig. 
 
Hoe krijg je geschreven woorden goed in je hoofd? 
Ja, door woorden te spellen. 
Hoe gaat dat ook alweer? 
Zo: 
 
Ik spel de letters van een woord één voor één, van links naar 
rechts, met hun naam uit het alfabet. 
 
Er zijn allerlei spel-spelletjes. Kan jij er ook nog verzinnen? 
                    hulpmiddel  spel-spelletjes 
Welke woorden kan jij al spellen? 
Welke taalregels ken jij al? 
 


