Ophalen en neerhalen (1e van 2 lessen)
groep 7/8

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.
Wat de volgorde betreft:
Kennis gaat vooraf aan waarnemen.
Waarnemen gaat vooraf aan uitvoeren en de bijbehorende vaardigheid.
De kinderen leren in deze les kijken naar het functionele verschil tussen op- en neerhalen in letters.
Neerhalen zijn het belangrijkste onderdeel van de letters en moeten evenwijdig worden uitgevoerd.
Deze les is daarom een 'waarnemingsles' om neerhalen goed te kunnen onderscheiden van de ophalen.
'leesbaarheid en leesgemak'
Het verschil tussen op- en neerhalen is dus belangrijk in verband met de leesbaarheid van de letters.
In feite komt hier dan ook het begrip leesgemak aan de orde. Dit is iets anders dan leesbaarheid.
Door contextherkenning zijn handschriften, ook met meer of minder moeite, bijna altijd nog wel te
ontcijferen. Ontcijferen is echter iets anders dan 'lezen' en het zal duidelijk zijn dat er ook met een zeker
gemak gelezen moet worden door anderen. Het moet vlot gaan.
De kinderen leren niet alleen een handschrift schrijven voor zichzelf, maar ook voor anderen.
Het handschrift moet dan gemakkelijk te lezen zijn. Dit betreft het sociale aspect van het handschrift.
Wat leren de kinderen in deze les
In deze les kun je de kinderen het functionele verschil
tussen op- en neerhalen laten ervaren en letters
daarmee leren analyseren. Daarmee is het mogelijk om
het handschrift te verbeteren.
Tip: voer alle opdrachten thuis zélf uit, omdat je dan pas
begrijpt wat er verkeerd kan gaan.
Ook wordt je eigen inzicht in lettervormgeving en layout 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 kun je er ook twee lessen van maken.
De kinderen hebben dan rustig de tijd om alles goed af te maken.
Kwaliteit gaat bij schrijven altijd voor kwantiteit.
Materialen
De materialen voor de les bestaan uit een aantal werkbladen.
Het eerste werkblad met voornamelijk kijk- en bespreekvoorbeelden en het tweede werkblad met de
'geheimschrift'-strookjes.
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Grafo-cognitieve les "Op- en neerhalen, herkennen en toepassen" (2 lessen)
Onderwerp: neerhalen herkennen
Doel

de kinderen leren in deze twee lessen:
- dat er een belangrijk verschil is tussen ophalen en neerhalen.
- de herkende neerhalen belangrijk te maken door ze evenwijdig te maken
- dat de ophalen, als het goed is, niet evenwijdig horen te zijn, waardoor er een betere
spatiëring onststaat
- het verschil tussen leesgemak en leesbaarheid
- dat het leesgemak en de leesbaarheid verbeterd
worden.
Materialen:
- twee werkbladen
- pen (vulpen, fineliner, balpen; potlood)
Voorbereiding:
Handleiding lezen en de oefeningen zelf uitvoeren. Pas
dán kun je effectief instructie en begeleiding geven.

Info: In bijgaand voorbeeld zijn bepaalde streepjes beter herkenbaar. De overige zijn 'chaos' en hebben geen structuur.
Structuur houdt overeenkomsten in en die zijn wel te zien in de streepjes met gelijke richting die ook nog per paar (gelijke
afstand) zijn afgebeeld. De structuur wordt herkend tussen de chaos. Hoe duidelijker de overeenkomstige kenmerken, hoe
meer ze bij elkaar horen.
In letters vormen de neerhalen de belangrijkste delen. Die krijgen daarom dezelfde richting en worden dus evenwijdig
uitgevoerd. Gebogen neerhalen hebben als het goed is gemiddeld dezelfde richting als de rechte neerhalen.

Inleiding/oriëntatie
- Deel de strookjes met geheimschrift uit.
Laat de kinderen proberen dit te ontcijferen en te ontdekken wat er precies aan de hand is. De wijze van
formuleren is bij kinderen soms bijzonder.

Oplossing:

1.
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(N.B. De hoofdletter W had ook helemaal ongeschreven kunnen blijven als je hem alleen maar met neerhalen
schrijft, zoals kapitalen oorspronkelijk geschreven worden.
- Deel nu het werkblad uit.

Kern
Zojuist is vastgesteld dat alleen de ophalen
van de letters geschreven zijn. Je kunt ook
alleen de neerhalen gebruiken. Dat heeft een
heel ander effect.
In 'rail'letters of 'outline'letters is dit zelf een
keer te oefenen.
- Bespreek de voorbeelden van nr. 2.

2.

- Laat de kinderen nu zelf in de twee regels eerst de ophalen en daarna de neerhalen inkleuren (eigen
kleurkeuze).
Dit is een secuur werkje waar je je aandacht volledig bij nodig hebt. Het is dan ook niet onverstandig
om dit met potlood te doen. Waarschuw ook heel goed na te denken over de richting: op of neer!
Loop rond en kijk hier en daar steekproefsgewijs erg nauwkeurig.
- Laat de kinderen over de volgende tekst alleen de bewegingen omhoog, de ophalen overtrekken of
inschrijven.

- Laat de kinderen over de volgende tekst alleen de bewegingen naar beneden, de neerhalen overtrekken of
inkleuren.

3.

[NB. Er zijn twee verschillende t-vormen gebruikt in deze zinnen. Dat is om twee redenen zo gedaan:
- beide vormen worden op de diverse basisscholen gebruikt.
- beide vormen moeten door de kinderen gekend worden.]
Na het inkleuren moet een grijze lijn alleen worden beschreven als het om een ophaal gaat. In de volgende
regel hetzelfde met de neerhalen.
Wie eerder klaar is en denkt dit te kunnen kan ook eens zélf een regel schrijven in alleen maar ophalen of
alleen maar neerhalen. Je kunt deze regel dan beter eerst heel dun in potlood schrijven.

4.
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Afsluiting en evaluatie
Neem de resultaten nog even kort door.
Zien de kinderen dat de ophalen allemaal verschillende richtingen hebben? En zien ze dat de neerhalen allemaal
dezelfde richting hebben?
Daardoor vallen de neerhalen beter op en dat is dan ook de reden, waarom ophalen niet allemaal in dezelfde
richting moeten staan.
Door hier rekening mee te houden kunnen de kinderen leren niet alleen de leesbaarheid te vergroten, maar ook
het 'leesgemak'. Je schrijft tenslotte heel vaak voor een ander. Op school in elk geval voor degene die het werk
nakijkt! Dit het sociale aspect van het handschrift.
De verschillende standen van de ophalen hebben te maken met de juiste letterafstand (spatiëring), maar dat
is weer een ander lesonderwerp.
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werkblad ophalen en neerhalen
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