
 
Groep 6 Schrijfles over de ROMPSTROOK (rompzone)  

[model Activerende Directe Instructie] 
Lestijd 30 min.  
Doel: De kinderen oefenen in deze les:  

- dat de rompzone erg belangrijk is.  
- de letters nauwkeurig in de rompzone te plaatsen 
- dat ‘kleine letters’ (minuskels) een profiel aan een woord geven 
- dat KAPITALEN niet geschikt zijn voor grotere teksten. 

 
Materialen:  
- pen (dunne punt!; EF) 
- 0,5 mm vulpotlood (voor het arceren) of dunne penpunt. 

Lesinhoud 
De kinderen leren het belang van een goed uitgevoerde rompstrook. 
Terugblik (zelfstandig werken) 2 min. 
De kinderen hebben meestal wel eens een ‘profiel’ gezien. Zoals het 
schaduwportret of silhouet.  
 
 
Oriëntatie (leerkrachtgebonden) 2 min. 
Wat voor letters staan bovenaan de bladzijde? (Romeinse) KAPITALEN  
Wat is een belangrijke eigenschap? Ze zijn even groot. Je kunt ook zeggen dat ze 
in een even hoge strook staan (rompzone) 
Hoe zijn deze letters gemaakt? Ze zijn in steen gehakt.   
Ze werden en worden gebruikt voor opschriften.  
Hoe werden de zinnen gescheiden? Door een stip op halve hoogte. 
Uitleg (leerkrachtgebonden) 10 min. 
Leg uit dat de letters die we in leesboeken lezen en die we schrijven ook letters 
zijn die even groot zijn (letterrompen), maar dat er uitstekende delen zijn om de 
woorden makkelijker te herkennen. Leg het woord profiel uit (zijaanzicht).  
Aan het voorbeeld is duidelijk te zien dat aan de uitstekende delen het woord te 
herkennen is. Bij de profielen van de kapitaalwoorden is geen enkele herkenning 
mogelijk. Kunnen de kinderen bij 1. zien welk woord uit de regel daaronder is 
geschreven?  
 
Begeleide inoefening (leerkrachtgebonden/zelfstandig werken) 5 min. 
De kinderen gaan een stip zetten in het tweede woord ‘rompstrook’, op de plek 
waar buiten de rompstrook is geschreven en een streepje op de plaatsen waar 
binnen de rompstrook geschreven is.  
 
Zelfstandige verwerking 
De kinderen weten nu het belang van een goed uitgevoerde rompstrook en gaan 
de regels vanaf nr. 2 zo goed mogelijk naschrijven met een zo zuiver mogelijk 
uitgevoerde rompzone. Een letter als de l lijkt geen romphoogte te hebben. Let 
erop dat elke lusknoop op de romplijn komt te liggen. Zo heeft ook deze letter 
een romphoogteaanduiding.  
Wijs ze er, voor ze eraan beginnen, nog even op dat de romplijn vervaagt en 
zelfs bij elke volgende regel meer vervaagt, zodat ze in de tweede helft van elke 
regel iets meer zélf de romphoogte moeten inschatten van alle letters.  
 
Uitloopopdracht 
Wie eerder klaar is kan een silhouet gaan arceren en een profiel (skyline = ook 
een soort profiel, maar dan van een landschap) afmaken en arceren.  

info leerkracht / bordgebruik 
De kinderen kennen de twee schriftsoorten 
KAPITALEN en minuskels. In deze les leren ze 
het kenmerkende verschil tussen deze twee 
betekenis te geven. KAPITALEN veroorzaken 
door hun gelijke hoogte geen woordprofiel.  
Het woord profiel wordt a.d.h.v. voorbeelden 
verduidelijkt. Een mooie vorm van het profiel is 
het ‘silhouet’. Dit werd vroeger en soms nog 
wel geknipt uit zwart papier en daarmee kon de 
persoon herkenbaar worden weergegeven. (Een 
voorbeeld staat op de schriftbladzijde.) 
Zo is het ook met het woordprofiel van 
minuskels of ‘kleine letters’ zoals ze vaak 
genoemd worden door de kinderen.  
DE GROTE LETTER P LAAT DE KINDEREN ZIEN 
DAT WE IN FEITE TEGEN DE ZIJKANT VAN DE 
LETTERS AANKIJKEN. DAT GEEFT EEN PROFIEL. 
MAAR OOK HET HELE WOORD HEEFT EEN 
PROFIEL, DAT HET VOORUIT BESEFFEN VAN DE 
KOMENDE WOORDEN VERGEMAKKELIJKT. DE 
MINUSKELS, ZOALS DEZE LETTERS MET STOKKEN 
EN STAARTEN HETEN, LEZEN IN GROTE TEKSTEN 
VEEL GEMAKKELIJKER DAN TEKST IN KAPITALEN 
ZOALS U HIER ZELF KUNT ERVAREN.  
 
KAPITALEN zijn erg geschikt en beter leesbaar 
voor kleine teksten, zoals titels (zoals de titel 
boven deze les) en opschriften. Daarom worden 
ze in de reclame voor dat doel het meest 
gebruikt.  
 
Uitloopopdracht 
Het gearceerde voorbeeld is met de computer 
gemaakt en daarmee onhaalbaar fijn en dun. Het 
is echter de bedoeling de kinderen uit te dagen 
zo nauwkeurig mogelijk te arceren en dit te 
benaderen. 

Evaluatie (leerkrachtgebonden/zelfstandig werken) 2 min. 
De kinderen kijken of ze de rompstrook zo zuiver mogelijk hebben uitgevuld. Ze 
kijken één regel goed na op dezelfde manier als ze het woord ‘rompstrook’ 
hebben geanalyseerd, met streepjes en stipjes dus.   
 

NB Er zijn maar weinig overschrijfregels. Het is 
zeker niet de bedoeling om de ‘inhoud’ na te 
schrijven, maar de nauwkeurige vormgeving. 
Als de kinderen goed hun best doen worden hun 
nageschreven woorden niet langer dan het 
voorbeeldwoord!! 
 


