Les rompverhoudingen
groep 6,7

Inleiding
De methode "
" is grafo-cognitief.
Dit houdt in dat de vaardigheid van de kinderen wordt geoefend, in samenhang met hun letterkennis.
In deze les is vooral de letterkennis het aandachtspunt. Maar ook hun vaardigheid in het waarnemen en
uitvoeren wordt geoefend.
Kennis gaat vooraf aan waarnemen.
Waarnemen gaat vooraf aan uitvoeren en de bijbehorende vaardigheid

Wat leren de kinderen in deze les
De kinderen leren kijken naar de hoogte-/breedteverhoudingen van de letterrompen (hoogte van de kleine
letters). Veel kinderen gaan aan het eind van de basisschool over op een 'breed' schrift.
In feite is dit een onhandige keuze, die het gevolg is van een gebrek aan letterkennis. In deze les leren de
kinderen zelf zien dat het breed schrijven een aantal nadelige gevolgen heeft.
In deze les kun je de kinderen dus veel leren over letters. Ze leren er ook anders door kijken naar hun eigen
handschrift. Zo kunnen ze hun eigen handschrift evalueren en onderhouden.
Tip: voer alle opdrachten thuis zélf uit, omdat je dan pas begrijpt wat er verkeerd kan gaan.
Ook wordt je inzicht in lettervormgeving er groter door.
Vragen die je in de les kunt stellen zijn vet-cursief weergegeven. De antwoorden staan er tussen haakjes
achter.

duur van de les
De les kost minstens een half uur. Afhankelijk van je groep en je uitvoering kun je er ook twee lessen van
maken.
Er is een scheidingslijn (blokjeslijn) aangebracht op de plaats waar je dit zou kunnen doen.
Behalve de les zijn er ook een aantal werkbladen.
Het eerste werkblad met kijk-, bespreek- en doevoorbeelden en het tweede werkblad met
ansichtkaartmodellen. Op het derde blad staan de ansichtkaartteksten, die de kinderen uiteindelijk gaan
gebruiken.
De laatste drie werkbladen kun je versnijden.

Grafo-cognitieve, handschriftverbeterende les - handschriftcriterium-manipulatie
Handschriftcriterium: LETTERBREEDTE (rompbreedte)
Doel:
de kinderen leren:
- kijken naar letters en de bijzondere eigenschappen ervan in relatie tot het eigen handschrift.

- zien dat de rompverhouding (hoogte:breedte) een belangrijke rol speelt bij het schrijfgemak.
- zien dat de rompverhouding een belangrijke rol speelt bij het lezen en de lay-out.
- zien dat de rompverhouding veel te maken heeft met de vormgeving van de letters.
Materialen:

-

werkblad letterrompen; kijkblad ansichtkaarten;
tekstblad; pen; liniaal

werkblad ansichtkaarten (in drieën versnijden)

1.
2.
Voorbereiding:
handleiding lezen en enkele voorbeeldwoorden vooraf zelf schrijven.
Opmerking: alle voorbeelden staan op het werkblad

Inleiding/oriëntatie
Bespreek de twee woorden 'zomervakantie'.(voorbeeld 1 en 2)
Wat zijn belangrijke verschillen?
1. Is met de hand geschreven; kleine letters (minuskels of onderkast); vaak zonder letterafstand; De k en de
t zijn te kort. t-dwarsstreep is te laag. Deze moet op romphoogte1.
2. Bestaat uit drukletters; KAPITALEN; overal een heel kleine letterafstand
Wat is een belangrijke overeenkomst?
De letters zijn meer breed dan hoog. Het zijn 'brede' letters.
[In voorbeeld 2 zijn de letters ook nog eens allemaal precies even breed.]
Kern
Wat is de totale lengte van het woord? Laat de kinderen dit opmeten (12 cm)
Hoe hoog zijn de letters? (± 2,5 mm) Dit is de normale schrijfletterhoogte. (Bij een aantal kinderen zal dit
uiteraard verschillen.)

3.

4.
Laat de kinderen het woord zomervakantie eerst eens naschrijven in KAPITALEN.
Kunnen de kinderen het woord 'zomervakantie' nu ook tussen deze lijnen schrijven, maar dan over de totale
breedte? Dus nog breder dan voorbeeld 2. Ze mogen daarbij niet met grote letterafstanden gaan werken.
(Het is belangrijk dat er tussen twee lijnen geschreven wordt, omdat de kinderen anders de letters alleen
maar groter schrijven en niet 'breder'. Op deze manier worden de begrippen 'groot' en 'breed' van elkaar
onderscheiden.)

1

Heet ook wel x-hoogte, de hoogte van de kleine letters.

Nu een heel andere vraag:
Kunnen de kinderen het woord zomervakantie ook heel vaak op de regel schrijven. Zo vaak als mogelijk
is? Wat moet je daarvoor met de letters doen? (Minder breed schrijven) (oefening 5)
Bespreek daarom eerst het volgende voorbeeld aan de hand van de vragen:

13,5 cm
4,5 cm

Wat is het verschil tussen deze twee regels? (De eerste regel is langer [13,5 cm], omdat de letters breder
zijn geschreven. Tweede regel is 4,5 cm)
Wat is de overeenkomst tussen deze twee regels? (De letters zijn precies even hoog [groot])
Welke regel zal het meeste moeite hebben gekost? (De kinderen hebben bij de eerste oefening al wel
gemerkt dat het lastig is om zo breed te schrijven. Je moet steeds je hand veel verplaatsen en je vingers
intensiever gebruiken voor het maken van grotere bochten en dat kost tijd, moeite en dus inspanning.
Wat kost breed schrijven nog meer dan tijd? (ruimte of ook wel papier).
De kinderen kunnen nu misschien ook wel begrijpen dat minder breed schrijven beter is voor het milieu! Je
kunt veel meer letters op een blad papier kwijt.
Rekensom voor groepen die dit aankunnen:
Hoeveel lengteverschil hadden de twee regels? Hoe is de verhouding? 13,5 : 4,5 = 3 : 1)
Je kunt, als je minder breed schrijft dus drie keer zoveel letters schrijven op hetzelfde papier als wanneer je
breed schrijft. (zie afbeelding 6)
Aan dit voorbeeld is goed te zien dat minder brede letters drie keer passen in brede letters.
7.

Laat de kinderen nu deze twee voorbeelden eens naschrijven:

8.

6.

Hieronder een afbeelding van een ansichtkaart. Het handschrift daarop is érg breed.

8.

Geef de kinderen even kort de gelegenheid om hier wat opmerkingen over te maken.
Let ook op de penpuntdikte. Een dunnere pen laat de letters niet dichtlopen.
Tenslotte zijn er vaak KAPITALEN geschreven waar het 'kleine letters' hadden moeten zijn.
Kunnen de kinderen hetzelfde verhaal ook minder breed schrijven, zodat het allemaal makkelijk op de
ansichtkaart past? Op het werkblad staat een lege ansichtkaart.
Op het werkblad staan lege ansichtkaarten. Dit blad kan versneden worden.
Op de kaart zijn lijnen getrokken om dezelfde regelafstand te kunnen gebruiken.
De romphoogte moet dan wat kleiner zijn.
Waarschuw de kinderen de lussen niet tot aan de vorige grondlijn te trekken,
omdat anders de letters in elkaar haken.
De romphoogte is 1/3 van de regelafstand. Als je deze maat aanhoudt is er
genoeg ruimte om de letters te schrijven zonder lusverhaking.
Afsluiting

Evaluatie eigen handschrift
Laat de kinderen hun eigen handschrift (bijv. uit een taalschrift) bekijken en vaststellen of ze 'brede' of
'minder brede' letters schrijven.
Breed zijn letters als de breedte van de rompen gelijk is of meer is dan de hoogte.
Minder breed zijn letters, als de breedte van de rompen minder is dan de hoogte.
Maak een voorbeeld op het bord.
Besluit zelf of je het begrip 'romp' wel of niet uit wil leggen. Als je het niet doet moet je de kinderen laten
meten aan de letter o (vergelijk deze met voorbeeld 6: is het model 1, 2 of 3).
Schrijven volgens model 3 is dus gewenst.
Mogelijkheid: laat kinderen hun handschrift, als dat nodig is, eens een regellang verbeteren.

naam:……………………………………………………

werkblad

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Lieve Judith,
Ik zit op het achterdek
in de ochtendzon te schrijven.
Ik kijk uit over de Waddenzee.
De schittering van de zon
op het water is prachtig.
We genieten en komen
heerlijk tot rust.
Wat een zomer!
Terschelling is fantastisch.
We fietsen wat af! Ik fiets
gewoon op m'n 'eigen' fiets,
zo'n zelfde als die ik gekocht
heb! Momenteel is
Jasper bij ons die 'tukker' erg gezellig
Veel liefs tot ziens Fieke ???
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