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Les spiralen schrijven 
Groep 6,7,8 

 

 

 

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.  
 
De kinderen leren in deze les kijken naar de mogelijkheden van KAPITALEN bij een bijzondere lay-out:  
de spiraal. Er is namelijk bij KAPITALEN maar van één zone sprake. Je kunt ook zeggen: alle KAPITALEN 
zijn even hoog. Hiermee kun je mooi een spiraal volschrijven. De regelafstand kan dan heel klein zijn of 
zelfs ontbreken.  

doel 
In deze les kun je de kinderen een en ander leren over lay-outmogelijkheden met KAPITALEN. 
Kinderen leren ook beter zien dat de woordafstand niet te groot moet zijn.  
Tip: voer eerst alle opdrachten thuis zélf uit, omdat je dan pas begrijpt wat er verkeerd kan gaan.  
Ook wordt je inzicht in lettervormgeving en lay-out 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 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 
De materialen voor de les bestaan uit een aantal werkbladen. 
Werkblad 1 spiraalschrijven met voornamelijk kijk- en bespreekvoorbeelden en het tweede werkblad 2 met 
spiralen om in te schrijven. 
 



Grafo-cognitieve  lay-outles "Spiralen" 
Onderwerp: spiralen 

Doel:  
De kinderen leren: 
- wat KAPITALEN zijn. 
- dat er ook andere lay-out mogelijkheden zijn dan de rechte regel waar ze altijd op schrijven. 
- dat de letter- en woordafstand belangrijk zijn. 
- nauwkeurig werken en de letters goed aanpassen aan de lay-out. 
- dat KAPITALEN eigen mogelijkheden hebben, doordat ze allemaal (ook de J) even hoog zijn. 
 
Materialen:  
- werkbladen met spiralen 
- pen (vulpen, fineliner, balpen; viltstiften [dunne punt]in verschillende kleuren; géén potlood) 
 
Voorbereiding:  
Handleiding lezen en de oefeningen zelf uitvoeren. Pas dán kun je effectief instructie en begeleiding geven.  
 

Inleiding/oriëntatie 
Bespreek de lay-out en andere bijzonderheden van voorbeeld 11.  
Wat valt je op als je naar deze letters kijkt? (donker en hoekig) 
Het zijn een soort Gotische letters uit het Duitsland van de 17e eeuw. 
De letters staan in één lange, doorlopende regel (hier een curve)  
geschreven, die op een gelijkmatige afstand rond een soort middelpunt 
draait. 
Bij deze spiraal die naar binnen draait, worden de letters naar binnen toe 
steeds kleiner.  
De spiraal, waarin de kinderen straks gaan schrijven draait, omdat dat 
eenvoudiger is, naar buiten.  

 
 
 

 
Wie weet hoe deze vorm heet? (Spiraal) 
Hoe heten de letters van de voorbeeldspiraal? (KAPITALEN) 
Opdracht: Schrijf eens een stukje in spiraal nr. 3. Gebruik de 
kapitaalvormen die bovenaan op het blad staan.  
De eerste spiraal heeft dunne stippellijnen tussen de liniëring voor de 
stand van de letters. De letters richten zich verticaal allemaal min of 
meer op het middelpunt. 
Bespreek hiervoor het voorbeeld nr. 2. Vooral in het begin van de spiraal 
is de kromming sterk. Dan zou de letter aan de bovenkant iets breder 
gemaakt kunnen worden. Voor een goede uitvoering moet het blad bij 
elke letter doorgedraaid worden. De niet-schrijvende hand is hierbij erg 
belangrijk.  
De kinderen kunnen in de eerste, kleine spiraal, zelf schrijven. De tekst is vrij, maar de tekst van de 
voorbeeldspiraal mag ook gebruikt worden. 
Bespreek even kort het resultaat en wat de kinderen hebben ervaren. (goede letterstand t.o.v. grondlijn 
gebruiken; letterafstand en woordafstand zijn belangrijk, omdat er, bij te grote woordafstanden, gaten in de 
spiraal ontstaan.)  

                                                 
1 Vroeg 18e-eeuwse Duitse spiraal van meester Hittensperger. De tekst is godsdienstig.  

Gegevens van de spiraal: Dit is een verkleinende spiraal. Dat schrijft 
altijd moeilijker, omdat je de totale tekstlengte niet goed kunt 
berekenen. Je moet, als je naar binnen schrijft, natuurlijk precies 
goed uitkomen. Dat is minder het nodig als je naar buiten schrijft.  

1. 

2. 



Kern 
De kinderen kunnen nu aan de kernopdracht (werkblad 2) beginnen.  
Ze schrijven nu een grotere spiraal.  
Het bijzondere van deze spiraal is, dat de afstand van de 
lijnen varieert. Daardoor worden de letters groter en kleiner. 
De ruimte die overblijft kan later met een andere kleur 
worden beschreven. Dit kan evt. in een volgende les worden 
afgemaakt. Probeer, als dat kan, per regel met verschillende 
kleuren te werken. Het werkt niet goed als kinderen binnen 
een regel van kleur wisselen! 
 
De tekst is weer vrij. Er kan ook van de voorbeeldtekst van de 
spiraal hiernaast gebruik worden gemaakt.  
Wijs de kinderen nog een keer op een woordafstand die niet 
groter is dan de letter O. Als de afstanden groter worden 'valt 
de spiraal uit elkaar'. Op deze manier leren de kinderen ook 
iets over 'regelverband'. (zie ook bijgaand kader) 
De letters kunnen aan de boven- en onderkant tegen elkaar 
geschreven worden, maar er mag ook overal een kleine 
ruimte tussen zijn. 
 
Op werkblad nr. 2 staan twee soorten spiralen.  
Er is er ook een met twee openingen. Als je naar het midden hebt geschreven moet je in het midden 
omkeren en (met een andere kleur) weer naar buiten schrijven. Het is uiteraard mooi als dat per woord goed 
uitkomt. Een uitdaging voor de liefhebber.  
Let ook op de penpuntdikte. Extra fijn werkt het mooist.  

Afsluiting  

Evaluatie  
De kinderen vergelijken elkaars resultaten en kijken goed naar 
- de stand en de hoogte van de letters (zijn de letters wel met onder- en 
bovenkanten tegen elkaar aan geschreven?) 
- niet te grote woordafstanden. ("Blijft de spiraal een doorlopende lijn?")  
- het kleurgebruik 
 
TENTOONSTELLEN 
Eventueel is het mogelijk met de resultaten een kleine expositie te maken. Mooie 
exemplaren kunnen via een passe-partout veel beter tot hun recht komen. De 
kinderen leren dan ook het grafische effect daarvan te zien: het 'los komen van de 
omgeving'.  
 
 
 

3. 

Als de woorden 
te ver uit elkaar 
staan, vallen de 
regels uit elkaar.. 
Op deze wijze 
ontstaan 'witte 
slootjes' tussen 
de woorden. Dat 
gebeurt 
bijvoorbeeld ook 
bij teksten als 
deze, die aan 
twee kanten zijn 
uitgelijnd. 
Smalle 
kolommen 
moeten dus niet 
aan twee kanten 
uitlijnen. 

4. 

Resultaten aan het prikbord 

5. 



Werkblad spiraalschrijven  1   naam: ……………………………………………………… 
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naam: ……………………………………………………… Werkblad spiraalschrijven  2 


