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A. Identificatiegegevens 

Student(e): Caitlin Janssens, Joren Heireman Stageschool:       

Klas: 1 BALO&, LgE Stageklas: 2de leerjaar 

Stageles nr.:    Mentor:       

Vaklector: Siska Vergaert Datum stageles:       

Stagelector: Siska Vergaert Begin- en einduur:        

 

LEERGEBIED:  Schrift ONDERDEEL:    

LESONDERWERP: Hoofdletter N 

B. Opvolging: algemene beoordelingen 

Voorbereiding (1ste versie) 

Besproken met lector:        op datum van:       

Nagezien op datum van:       door mentor:       

 

Bedenkingen door de mentor/lector: 

 met deze lesvoorbereiding mag je lesgeven 

 deze les aanpassen rekening houdend met volgende feedback (zie lesvoorbereiding) 

 deze les opnieuw maken want:     
 
      

 
 
 

 2de versie aanwezig tijdens de realisatie 
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C. Inleidende rubrieken: 

LEERPLANSITUERING:  

ZILL 

 

 

 

 

OVSG 

 

 

 

 

GO! 

 

 

 

 

 

 

BEGINSITUATIE: 

Voorkennis van de klasgroep: De hoofdletters I, F, A, K, H, J, V, W, Z, T, D, S, L, G, E, U en Y zijn gekend. 

Leerlingspecifieke gegevens: Er zit één lln in de klas waarvan de naam begint met de letter N. R. volgt logo voor schrift. K. heeft 

individuele begeleiding nodig voor zijn schrift.  

Organisatie: De letters liggen op  voorhand in de klas verstopt. Leerlingen hebben schrijfgerief in hun pennenzak zitten. 

HOOFDDOEL: ▪ De hoofdletter N juist schrijven en verbinden met andere letters volgens de methode 
D’Haese. 
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DOELEN: 
MAX. 4 

1. Voeren het schrijf-en letterpatroon van de hoofdletter ‘N’ groot-motorisch uit. 

2. Maken vingers soepel om te schrijven. 

3. Verwoorden in eigen woorden het letterpatroon van de hoofdletter N volgens methode 
D’Haese. 

4. Nemen een verzorgde schrijfhouding aan. 

ONDERWIJS- EN 
LEERMIDDELEN: 

▪ Werkbundeltje  

▪ Schrijfpotlood 

▪ PowerPoint 

 

BRONNEN: ▪ Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (2018). Zill-selector. Opgeroepen op 12 mei, 2020 van 

Website: https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/ 

▪ Vergaert, S. (2019) Cursus Schrift. Sint-Niklaas: Odisee hogeschool 

 

https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/
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D. Bordschema en/of synthese digitaal bordschema: 

Linkerzijbord Middenbord Rechterzijbord 
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E. Lesverloop: Leerinhouden en didactisch handelen 

FASE  1: Sfeerschepping 

Timing: -  15 min  Werkvorm: spelvorm + klassikale 

instructie + OLG 

Doelnr.: 1,2 

Materiaal: Letters N, PowerPoint 

1) Speels ontdekken van de aan te leren letter + groot-motorisch opwarmen 

Lk: OG: Ga maar allemaal achter jullie bank staan en neem “jullie magische vinger” en doe mij maar na. (schuine 
bewegingen, krulbewegingen met vinger maken, zowel  groot, klein, traag snel)  

Dit wordt gedaan op het lied in de PowerPoint. 

Lk vertelt dat Avonturier Niels een spreuk heeft uitgevonden: 

“Nona Nima Nissum, Nana Nema Nakidee, Nissam Nobi Nimanee”. 

Deze spreuk wordt samen met de kinderen een paar keer ingeoefend, ze bewegen als ze de spreuk opzeggen. 

Lk: VS: Zouden we nu door de magische spreuk iets getoverd hebben?  

Lln: Jaa, maar ik zie niks? 

Lk: Ik zie daar precies achteraan in de klas iets staan? 

Lk duidt lln aan of gaat zelf naar achter in de klas. 

Lk:  Wow het is een letter! 

Lk: VS: Welke letter is dit? 

Lln:  De letter N! 

Lk: VS: Wie denkt er te weten wat de lievelingsletter van avonturier Niels is? 

Lln: N! 

Lk: VS: Waarom denk je dat? 

Lln: De spreuk waren allemaal woorden met de letter N, haar naam begint met de letter N, we hebben met de 
toverspreuk de letter N getoverd! 

Lk: VS:  Welke hoofdletter zouden we vandaag leren? 

Lln:  De hoofdletter N 

Lk:  Om nog een beetje te oefenen gaan we leuke oefeningen doen, doe mij maar na! 

Lk doet groot-motorische oefeningen met de armen voor een Lln doen de bewegingen na: 

De avonturier Niels gaat graag zwemmen (crawl en schoolslag bewegingen met armen) ook gaat hij soms boksen (armen 
één voor één naar voor strekken). In de vakanties gaat hij vaak bergen beklimmen (één voor één armen in de lucht en 
grijpen naar iets) en om tot rust te komen doet hij daarna yoga (armen spitsen boven het hoofd). 

2) Klein-motorisch opwarmen 

Lk: OG: En onze Niels is ook heel muzikaal, hij speelt in zijn vrije tijd luchtpiano! En met zijn vrienden speelt hij soms 
“duimworstelen”. 
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FASE  2: Inslijpen van de hoofdletter N 

Timing: - 15 min Werkvorm: vertellen + demonstratie + 

klassikale opdracht 

Doelnr.: 1,3,4 

Materiaal: afbeelding verhaaltje,  

1. Letterpatroon van de hoofdletter N aanbrengen en inslijpen zonder schrijflijnen 

Lk vertelt een verhaaltje over avonturier Niels 

Avonturier Niels is een echte stoere jongen. Hij schuift van een kleine glijbaan, daarna klimt hij op een hoge berg tot bij de 
scherpe top. Hij glijdt dan met een steile glijbaan weer helemaal naar beneden. Dan komt hij aan het zwembad en 
beklimt hij de steile trappen  volledig naar omhoog tot de scherpe top. Dan stapt hij in een waterglijbaan en glijdt hij er af.  

Lk: VS: Zien jullie welke hoofdletter avonturier Niels gevormd heeft? 

Lln: De hoofdletter N 

Lk schrijft de letter op het bord en vertelt hierbij het verhaaltje. (2 keer). 

Lk laat lln de hoofdletter N schrijven met verschillende lichaamsdelen en doet zelf mee in spiegelbeeld. 

- Met de neus in de lucht 

- Met de voeten op de grond 

- Met het hoofd in de lucht 

- Met de ogen in de lucht 

Lk stimuleert de leerlingen en herhaalt het letterpatroon samen met de kinderen. 

2. Letterpatronen vormen tussen de schrijflijnen 

Lk overloopt nog eens met de leerlingen de schrijflijnen: daklijn, zolderlijn, grondlijn, kelderlijn 

Lk schrijft de hoofdletter N 2 keer groot op het bord en verwoordt ondertussen het letterpatroon. 

Avonturier Niels is een echte stoere jongen. Hij schuift van een kleine glijbaan, daarna klimt hij op een hoge berg tot bij de 
scherpe top. Hij glijdt dan met een steile glijbaan weer helemaal naar beneden. Dan komt hij aan het zwembad en 
beklimt hij de steile trappen  volledig naar omhoog tot de scherpe top. Dan stapt hij in een waterglijbaan en glijdt hij er af. 

Lk herhaalt het  letterpatroon en vraagt aan lln om mee in de lucht te schrijven. 

Lk legt de nadruk dat: 

- De hoofdletter schuin staat 

Lk: OG: Neem jullie werkbundeltje maar en een schrijfpotlood. 

3. Schrijfcondities herhalen 

Lk wijst de leerlingen op de juiste houding tijdens het schrijven en lln voeren uit. 

4. Hoofdletter verbinden met  volgende letter 

Lk:  Natuurlijk gaat avonturier Niels niet alleen op stap, hij heeft ook nog 2 vrienden die met hem mee reizen. 
Namelijk Nora en Nico. 

Lk: OG: Schrijf maar mee met jullie vinger op de bank. 

Lk schrijft deze op het bord en benadrukt aan de leerlingen het doorschrijven zonder penopheffing. 
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FASE  3: verwerken + evaluatie 

Timing: -   20 min  Werkvorm: individuele opdracht Doelnr.: 4 

Materiaal: werkblaadjes, voelletters 

Lln gaan zelfstandig aan het werk. Lk loopt rond in  de klas en geeft feedback indien nodig. Tijdens dat de lln hun werkblaadje invullen 
worden er voelletters doorgegeven.  

 

F. Reflectie bij de gegeven les 

Bedenkingen door de student onmiddellijk na de les: 
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