Je naam leren schrijven vanuit railsletters
Een inspirerend praktijkverhaal van Annemarie Wassink,
leesbegeleider LMJD in Doetinchem e.o, tevens auteur van
het NMG pictoboek Waar is het Kuikentje?
Leah
Dit schooljaar begeleid ik Leah op een reguliere school met lezen, rekenen en schrijven.
Leah is 8 jaar en heeft het syndroom van Down. Ze kan de vormen van de letters al benoemen.
Elke week oefenen we het schrijven van een nieuwe letter, want ze wil de letters ook leren schrijven.
We benoemen steeds de vormen tijdens het schrijven, want dit ondersteunt de motorische
beweging. We zijn begonnen met de Schrijfkaarten op A4*). Met afwasbare stiften kan hier op
worden geoefend. Daarna wordt de kaart gekopieerd en oefent ze met kleurplotloden. Leah heeft
een eigen etui met verschillende kleurpotloden. Als alle kleuren aan de beurt zijn geweest is de
oefening klaar. Het ging zo goed dat we de letters hebben verkleind naar A5 en daarna nog kleiner.
Maar hoe leuk zou het zijn om je eigen naam te schrijven op al je werkjes.
Elk hoofdstuk van de map ‘Lezen wat je kunt’ bevat op de laatste pagina grote en kleine railsletters
om het schrijven te oefenen. Alle letters van haar naam heb ik gekopieerd en naast elkaar geplakt.
Daarna de naam verkleind. Het was een hele klus maar zo leuk voor haar om zo haar eigen naam te
leren schrijven!

De oo schrijven, A4 formaat

Van groot naar klein

Schrijven op een wisbordje

Zou het mogelijk zijn om het kleinste formaat schrijfletter aan de Pictoschrijver toe te voegen zodat
je zelf schrijfwoorden en zinnen kan maken? Deze vraag mailde ik naar Trijntje de Wit. Die ging direct
aan de slag. Elke letter staat nu als railsletter in de Pictoschrijver. Je moet dan nog wel zelf de
ondertitel weghalen, maar dat vind ik geen probleem. Nu kan je zelf met railsletters een naam, een
woord of een zin maken. Zo persoonlijk kan een schrijfles zijn!
Annemarie Wassink, leesbegeleider LMJD

*) Schrijfletters, een pakket glans gelamineerde kaarten op A4 formaat waarmee de
leerling op grond van de principes van LMJD de letters schrijvend kan oefenen.
https://www.lezenmoetjedoen.nl/product/schrijfletters-a4-gelamineerd/

Wat fijn dat dit allemaal kan met behulp van de Pictoschrijver.nl

Heb jij ook een mooie ervaring die je wilt delen met collega’s?
Mail naar contact@lezenmoetjedoen.nl

