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Een schrijfles met het spinnenweb  
 

voor de bovenbouw 
Dit onderwerp sluit uitstekend aan bij de HERFST.  
 
Bekende onderwerpen in de bovenbouw voor het vak Schrijven zijn 
‘temposchrijven’ en ‘creatief schrijven’.  
Temposchrijven: Zorg er altijd voor dat het temposchrijven nooit 
om een ‘zo hoog mogelijk tempo’ gaat. Zodra de kwaliteit van het 
handschrift terugloopt wordt er te snel geschreven.  
Laat aan het begin altijd eerst een regel héél rustig schrijven. Dit 
is een soort ‘ijk’-regel. Voer dan heel geleidelijk het tempo iets op 
en laat de kinderen elkaars resultaat vooral beoordelen. Ze zijn heel 
kritisch. Laat vooral met de ‘ijk’-regel vergelijken en elkaar 
beoordelen of er te snel geschreven is.  
 
Het ‘creatief schrijven’ is een ander onderdeel. Het is vaak 
nauwelijks ‘creatief’ te noemen en kinderen leren er niets van dat 
hun eigen handschrift verbetert.  
  
Kinderen moeten zich in de bovenbouw van het basisonderwijs 
bewust blijven van hun handschrift. Eén van de mogelijkheden is het 
handschrift in tempo te vertragen door er een soort handicaps voor 
in te bouwen. Daardoor worden ze zich bewust van wat er zich in het 
handschrift voor aspecten afspelen. Bijvoorbeeld, hoe schuin hun 
letters staan. Die hellinghoek (inclinatie) moet bij deze oefening 
bijvoorbeeld voortdurend in de gaten gehouden worden. Dat is best 
moeilijk voor een aantal kinderen. Wijs ze er van te voren op dat ze 
hier steeds weer op letten als ze ‘het hoekje omgaan’.  
 
 
 

 
 
In deze les is de handicap, dat je steeds kleiner gaat schrijven. 
Omdat kinderen daar doorgaans best moeite mee hebben is de 
verkleining niet te ver doorgevoerd.  
Het onderwerp is toepasselijk voor de herfst, ook al is het ook wel 
goed om de kinderen erop te wijzen dat spinnen het hele jaar door 
voorkomen. 

De kinderen beginnen aan de buitenkant van het web te schrijven. 
Door de schrijfrichting schrijven ze op deze manier rechtsom de 
spiraal binnen. Ze leren meteen dat een web een spiraal is.  
Het belangrijkste verschil met een normale spiraal is, dat de kinderen 
hierbij steeds in rechte stukjes schrijven en niet doorlopend de regel 
hoeven te buigen.  
Daar staat tegenover dat ze wel even netjes ‘het hoekje om’ moeten 
gaan. Ze moeten in de hele les sowieso netjes schrijven.  
De kleine letters, de ‘rompen’, komen tussen de dikke lijnen.  
De ‘luslijnen’ zijn de kleefdraden, hier schrijf je dus niet tegenaan. 
Probeer het zelf even een keer van te voren. 
 
De tekst kan willekeurig zijn, maar een eenvoudige tekst over 
spinnen uit een biologieboek of een zelf bedachte tekst hierover kan 
uiteraard de betrokkenheid bij het onderwerp vergroten. De tekst kan 
op papier aangeleverd worden. Op bord is in dit geval minder 
geschikt omdat de kinderen teveel hun aandacht bij het papier 
moeten houden. 
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Wie het eind nadert kan het midden van het web het beste vrij 
houden. Daar kan dan de spin getekend worden.  
 
Laat de kinderen ook weer elkaars resultaat bekijken en van 
commentaar voorzien. 
 
Voorbeeldtekst: 
“Spinnen zijn knappe dieren. Ze kunnen een web maken met 
kleefdraden. Als een insekt hierin vliegt blijft hij aan de kleefdraden 
plakken. Door de trilling weet de spin dat er een insekt gevangen is. 
Hij komt snel aangelopen, maar zorgt er zélf voor dat hij niet op de 
kleefdraden stapt. Het gevangen dier wordt keurig in draden 
gewikkeld en daarna opgegeten.” 
 
Ben Hamerling 
 
 
 


