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Les kalligrafie of sierschrijven 
met wasknijpers 
groep 5 t/m 8 
 
 

Inleiding 
 
Deze werkwijze 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.  
 

doel 
De kinderen leren in deze les veel over het ontstaan van de lettervormgeving. In de 
geschiedenis tot en met de negentiende eeuw schreef men met een beitelvormige 
pen. Hieruit zijn al onze letters gevormd en ontstond een afwisselende lijndikte (het 
lijncontrast). 
Kinderen kunnen d.m.v. een wasknijper dit effect bestuderen in een decoratieve les.  

duur van de les 
De les kost minstens een ruim 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 en de resultaten mooi op te plakken. 
Kwaliteit gaat bij schrijven altijd voor kwantiteit. 
 

materialen 
o wasknijpers  
o Ecoline (verdund) 
o bakjes om de potjes of flesjes verdunde Ecoline in te doen. 
o keukenpapier of tissues 
o werkbladen 

Inleiding/oriëntatie 
Leg uit dat het om ‘evenwijdige verplaatsing’ (translatie) gaat. Doe dit 
eventueel met een breed plankje (als grote wasknijper) voor. Teken 
evt. elk figuur op het bord voor met het krijt overdwars (zie afb).  
Een manier kan zijn dat de kinderen bij de eerste paar nummers steeds 
even wachten tot de uitleg voor een nieuwe figuur op het bord aan de 
orde is geweest.  
Het is het beste om de eerste vier oefeningen geheel onder begeleiding 
van de leerkracht uit te voeren. Bij oefening vier moeten ze allemaal 
even heel goed naar de uitleg van de leerkracht luisteren. Mogelijk is 
dit met een dubbele golflijn op het bord voor te doen.  
Deze oefening is een ‘translatietest’, kijken of je je wasknijper wel in 
één stand kunt houden.  1. 
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Deze oefening wordt dan ook niet gestreken, maar gestempeld. Mocht een kind tóch te vroeg 
begonnen zijn met strijken, dan is er nog geen man  over boord. Er wordt bij voorkeur met verdunde 
ecoline geschreven. Er kan gewoon doorheen gestempeld worden.  
Oefening 1 en 2 maken ‘losse streken’. Oefening 3 laat zien dat je ook je ‘pen’ kunt verplaatsten in 
één streek. Oefening 5 staat bóven oefening 4. Laat de kinderen er pas aan beginnen ná oefening 4. 
Het gaat hierbij om het moeilijkste van het kalligraferen, evenwijdig verplaatsen terwijl je streek buigt. 
 
Let goed op de STAND VAN DE WASKNIJPER. Hiermee staat of valt het effect van wat de kinderen aan 
het doen zijn.  
 
Het gaat bij deze les om het niet-draaien van de stand van het 
schrijfgereedschap.  
Én dat de hele beitelvorm zonder druk het blad overal evenveel raakt.  
Laat de kinderen na een eerste instructie op bord de eerste drie 
oefeningen maken. Daarna moeten ze het materiaal even neerleggen. 
 
Teken met twee krijtjes tegelijk oefening 4 op het bord. Gebruik twee hele krijtjes en hou ze op 
krijtlengte afstand van elkaar. Hiermee een golf tekenen, zoals oefening 4 laat zien van het werkblad. 
 
STEMPELEN 
Stempel hierin met het hele krijtje, terwijl het krijt in één stand wordt gehouden. Als het krijt steeds in 
dezelfde schuine stand blijft zal het krijtje niet buiten de lijnen terecht 
komen.  
De kinderen moeten tijdens het maken van oefening vier (de 
translatietest) steeds terugkijken naar de beginstand aan het begin van 
de golf. Ze ‘trekken’ deze oefening niet, maar ze gaan nu stempelen. De 
eerste streken zijn al voorgedaan. 
 
LINKSHANDIGEN draaien het blad een kwart slag naar rechts.  
Ze beginnen dus ook te TREKKEN maar nu van rechtsboven naar 
linksonder.  
 
Het beste is het de wasknijperhelft als een pen of potlood beet te 
pakken. Dus met de middelvinger eronder. 
 
ECOLINE 
Zet bekertjes met verdunde ecoline evt. in bakjes. Zodat omvallen wordt 
tegengegaan. Let erop weinig ecoline in de bekertjes te doen.  
 
Maak gebruik van NIEUWE wasknijpers, want oude knijpers zijn vettig 
geworden van de handen en nemen geen inkt op en geven het ook niet 
voldoende af.  
 
Wie eerder klaar is kan op een blancoblad een paar letters of figuurtjes 
uitproberen. Wijs de kinderen erop dat er dan GEEN 
LUSLETTERS geschreven worden. Kalligrafieletters worden altijd ‘onverbonden’ geschreven.  
 
De kinderen moeten steeds starten op het dikke zwarte streepje aan het begin van de streek.  
 
 
 
NB! Verstrek vanaf oefening 5 ook wasknijpers waar met een Japans mesje een hapje uit 
is gesneden. Zorg in dat geval ervoor dat twee kleuren zijn uitgedeeld (rood en blauw 
voldoen het meest) en dat deze kleuren om en om tussen twee kinderen instaan. De 
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kinderen dopen de twee punten in de twee verschillende kleuren. Dit is gegarandeerd succes! 
Met een krijtje is het makkelijk voor te doen op het bord. Maak een gleufje in de zijkant van het krijtje 
en beweeg daarmee over het bord.  
 
TIP 
Gebruik verdunde ecoline. Zet een pot zachte of groene zeep klaar. Bij vlekken in kleding hiermee de 
vlek insmeren en een nacht erin laten trekken. Daarna gewoon in de was.  
 
 
Hieronder het werkblad dat de kinderen gaan gebruiken en ook nog twee werkbladen om met de 
kinderen aan letteroefeningen te kunnen werken. De kinderen willen, na de basisstreken, meestal ook 
letters toepassen. 
Elke rij met oefeningen is een vooroefening van de letter die in de vierde rij in zijn geheel wordt 
geschreven.  
Eerst wordt de n geoefend en daarna de u. De diagonale streepjes in de letter zijn bedoeld om de 
kinderen steeds weer de stand van de pen (wasknijper) te laten controleren.  
 
 
 
Met een brede viltstift kun je makkelijk kalligraferen, omdat 
je deze niet hoeft in te dopen.  Ook kun je er makkelijk mee 
stempelen. 
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