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Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. 
Deze website bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs (in de basisvaardigheden) 
te verbeteren.

De kwaliteitskaart Met kleuters praten over letters leren maakt deel uit van de serie Leerlingen betrekken bij leesprestaties.

Inleiding
Doelgerichtheid is een belangrijk aspect van effectief en opbrengstgericht onderwijs. Doelgerichtheid betekent doelen stellen en na een periode van gerichte 
inspanning nagaan of die doelen zijn bereikt. Doelgerichtheid is een houding die bewust moet worden aangeleerd. Zowel leerkrachten als leerlingen moeten 
‘doelbewust’ zijn om de doelen daadwerkelijk te halen. De serie kwaliteitskaarten Leerlingen betrekken bij leesprestaties biedt handvatten aan leerkrachten die hun 
leerlingen bewuster en doelgerichter willen laten lezen. Aan de hand van deze kwaliteitskaarten kunnen leerkrachten hun leerlingen betrekken bij hun eigen 
leesontwikkeling door hen de leesactiviteiten en leesprestaties zelf in kaart te laten brengen. Op deze manier stellen leerlingen niet alleen vast of ze vooraf gestelde 
doelen hebben behaald, ook krijgen ze een beter beeld van de inzichten die ze opdoen tijdens het lezen of de daarmee samenhangende activiteiten, en kunnen ze 
bij hun verdere leesontwikkeling en leesaanpak bewuster gebruik maken van die inzichten.

Toelichting
Door met kinderen te praten over ervaringen die zij hebben en de daarbij behorende belevingen, over keuzes die zij maken en 
over het hoe en waarom van die keuzes, leren zij nadenken over hun eigen ontwikkeling. Met kleuters kan de leerkracht praten 
over de toenemende letterkennis. Het lettergroeiboek is daarbij een concreet uitgangspunt. Het lettergroeiboek brengt de 
letterkennis van een leerling in beeld en ‘groeit’ als het ware met de leerling mee naarmate hij/zij meer letters beheerst. Bij 
kleuters gaat het dan in eerste instantie vooral om letters die de kinderen hebben ontdekt in een rijk activiteitenaanbod van de 
leerkracht.
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Projectbureau Kwaliteit ontwikkelt handreikingen en kwaliteitskaarten om het onderwijs in de
basisvaardigheden taal/lezen en rekenen te verbeteren en opbrengstgericht werken te 
versterken. Deze publicaties zijn als pdf-bestand te downloaden van de websites 
www.schoolaanzet.nl, www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.

De kwaliteitskaart Met kleuters praten over letters leren
maakt deel uit van de serie Leerlingen betrekken bij leesprestaties

Inleiding 
Doelgerichtheid is een belangrijk aspect van effectief en opbrengstgericht onderwijs. Doelgerichtheid 
betekent doelen stellen en na een periode van gerichte inspanning nagaan of die doelen zijn bereikt. Doel-
gerichtheid is een houding die bewust moet worden aangeleerd. Zowel leerkrachten als leerlingen moeten
‘doelbewust’ zijn om de doelen daadwerkelijk te halen. 
De serie kwaliteitskaarten Leerlingen betrekken bij leesprestaties biedt handvatten aan leerkrachten die
hun leerlingen bewuster en doelgerichter willen laten lezen. Aan de hand van deze kwaliteitskaarten kunnen
leerkrachten hun leerlingen betrekken bij hun eigen leesontwikkeling door hen de leesactiviteiten en 
leesprestaties zelf in kaart te laten brengen. Op deze manier stellen leerlingen niet alleen vast of ze vooraf
gestelde doelen hebben behaald, ook krijgen ze een beter beeld van de inzichten die ze opdoen tijdens het
lezen of de daarmee samenhangende activiteiten, en kunnen ze bij hun verdere leesontwikkeling en lees-
aanpak bewuster gebruik maken van die inzichten. 

Toelichting
Door met kinderen te praten over ervaringen die zij hebben en de daarbij 
behorende belevingen, over keuzes die zij maken en over het hoe en waarom
van die keuzes, leren zij nadenken over hun eigen ontwikkeling. Met kleuters
kan de leerkracht praten over de toenemende letterkennis. Het lettergroeiboek
is daarbij een concreet uitgangspunt. Het lettergroeiboek brengt de letterkennis
van een leerling in beeld en 'groeit' als het ware met de leerling mee naarmate
hij/zij meer letters beheerst.  Bij kleuters gaat het dan in eerste instantie vooral
om letters die de kinderen hebben ontdekt in een rijk activiteitenaanbod van
de leerkracht.  

Gebruik
Het lettergroeiboek is een snelbinder of een multimap met dia-insteekbladen waarin verschillende kleuren
kaartjes worden gestoken. Elke kleur krijgt een betekenis, bijvoorbeeld:
- Groen: het kind beheerst de letter
- Geel of wit: het kind benoemt de letter meestal goed, maar  nog niet altijd
- Rood: het kind kent de letter nog niet. Rode letters worden alleen gebruikt als een kleuter bijna alle 

letters kent.

Introductie  
Bij de introductie van het lettergroeiboek gaat het er vooral om dat de kinderen begrijpen dat het letter-
groeiboek ervoor zorgt dat je kan zien hoeveel letters je al kent. Bij jonge kinderen zijn dit bijna altijd de
letters van de eigen naam of letters die ze bij het uitvoeren van activiteiten hebben ontdekt. 
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Gebruik
Het lettergroeiboek is een snelbinder of een multimap met dia-insteekbladen waarin verschillende kleuren kaartjes worden gestoken. Elke kleur krijgt een betekenis, 
bijvoorbeeld: 
- Groen: het kind beheerst de letter.
- Geel of wit: het kind benoemt de letter meestal goed, maar nog niet altijd.
- Rood: het kind kent de letter nog niet. Rode letters worden alleen gebruikt als een kleuter bijna alle letters kent.

Introductie
Bij de introductie van het lettergroeiboek gaat het er vooral om dat de kinderen begrijpen dat het lettergroeiboek ervoor zorgt dat je kan zien hoeveel letters je al kent. 
Bij jonge kinderen zijn dit bijna altijd de letters van de eigen naam of letters die ze bij het uitvoeren van activiteiten hebben ontdekt.

Start
De inhoud van het boekje start op door een verkenning van de letters die een kind al kent. Dit kan heel open worden verkend door een gesprekje te voeren met het 
kind en gewoon te vragen welke letters al bekend zijn. Eventueel kunnen hierbij letterkaartjes worden gebruikt. Het kan ook door een selectie op basis van de 
grafementoets. Deze letters staan op een groen letterkaartje en het kaartje krijgt een plekje in het lettergroeiboek als de betreffende letter goed en vlot wordt 
benoemd. De volgorde doet er niet toe. Als een kind enige tijd moet nadenken voor het goed benoemen van de letter, dan komt een geel of wit kaartje in het 
lettergroeiboek. De letters die de leerling nog niet kent worden nog niet opgenomen in het lettergroeiboek.

Verder opbouwen
• Een kind kiest uit het lettergroeiboek een gele/witte letter die na oefening groen kan worden.
• Een kind kiest een geheel nieuwe letter uit die als geel/wit in het lettergroeiboek wordt gezet en na oefenen groen kan worden.

Aandachtspunten
• Zet gevarieerde werkvormen in om de gekozen letters te oefenen, zoals tekenen, kleuren, letters uit een eenvoudig tekstje kiezen, letters uit een blad voor  
 letters  kiezen, letters uit tijdschriften knippen.
• Plaats de letter zo snel mogelijk in woorden die het kind kent, of laat kinderen zelf woorden bedenken.
• Laat kinderen de woorden zoveel mogelijk (over)schrijven, bijvoorbeeld op een schrijfbordje.

Feedback
Veel kleuters vinden het erg leuk om met letters bezig te zijn en te merken dat ze steeds meer letters kennen. Voor reflectie op het leren van letters zijn gesprekjes 
met de leerkracht onmisbaar. Deze gesprekjes verlopen op speelse wijze en versterken het competentiegevoel van de kinderen. Zo uit de leerkracht altijd haar 
bewondering voor de letterkennis die kind op het moment van het gesprekje laat zien, ook als deze nog beperkt is. “Je kent nu al bijna alle letters van je naam …. 
Dat is ontzettend goed van je. En weet je dat het niet zo lang zal duren dat je nog veel meer letters kent? En ik ga je daarbij helpen.” Of: “Ongelofelijk …. Je kent nu 
al acht letters. Want als ik je letterboek erbij neem en ik vraag je wat voor letter dit is, dan weet je dat meteen. Zou je nog meer letters willen leren? Kijk hier eens naar 
al deze letters in dit boek. Kies er nu eens vijf uit die je net zo goed wilt gaan leren als de letters die nu al op de groene kaartjes in 
je letterboek staan.” We blijven terughoudend in het centraal plaatsen van de opbrengsten. Het gaat er in de kleuterperiode vooral  
om dat de kinderen plezier hebben in het met letters bezig zijn, het op een speelse wijze leren verkennen van betekenissen van 
letters en letters leren toepassen staat centraal. Voor de uitwerking van het letterboekje betekent dit dat vooral de letters die het kind 
kan benoemen worden opgenomen. Het letterboek moet niet worden gezien als een soort check van aangeboden letters en wat 
daarvan wordt beheerst.

Inzicht in eigen leesontwikkeling
Veel kleuters zien in het leren beheersen van veel letters een uitdaging op zichzelf. Je kunt daar als leerkracht op inspelen door 
gesprekjes te voeren over het aantal letters dat ze kennen. Zo zou je ieder seizoen met de kleuter kunnen bespreken hoe de 
letterkennis is toegenomen. Dit kan ook bij kleuters aan de hand van een soort registratieformulier dat ze zelf kunnen bijhouden.

Registratieformulier
Iedere kolom staat voor een seizoen, waarin het feedbackgesprek plaats vindt. En iedere rij geeft aan hoeveel letters de kleuter al in zijn zak heeft zitten. In de regel 
onder de zak kunnen de betreffende letters worden genoteerd.
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Start 
De inhoud van het boekje start op door een verkenning van de letters die een kind al kent. Dit kan heel
open worden verkend door een gesprekje te voeren met het kind en gewoon te vragen welke letters al 
bekend zijn. Eventueel kunnen hierbij letterkaartjes worden gebruikt. Het kan ook door een selectie op
basis van de grafementoets. Deze letters staan op een groen letterkaartje en het kaartje krijgt een plekje
in het lettergroeiboek als de betreffende letter goed en vlot wordt benoemd.  De volgorde doet er niet toe.
Als een kind enige tijd moet nadenken voor het goed benoemen van de letter, dan komt een geel of wit
kaartje in het lettergroeiboek. De letters die de leerling nog niet kent worden nog niet opgenomen in het
lettergroeiboek. 

Verder opbouwen
• Een kind kiest uit het lettergroeiboek een gele/witte letter die na oefening groen kan worden.
• Een kind kiest een geheel nieuwe letter uit die als geel/wit in het lettergroeiboek wordt gezet en na 

oefenen groen kan worden. 

Aandachtspunten
• Zet gevarieerde werkvormen in om de gekozen letters te oefenen, zoals 

tekenen, kleuren, letters uit een eenvoudig tekstje kiezen, letters uit een
blad voor letters kiezen, letters uit tijdschriften knippen.

• Plaats de letter zo snel mogelijk in woorden die het kind kent, of laat 
kinderen zelf woorden bedenken. 

• Laat kinderen de woorden zoveel mogelijk (over)schrijven, bijvoorbeeld 
op een schrijfbordje.

Feedback
Veel kleuters vinden het erg leuk om met letters bezig te zijn en te merken dat ze steeds meer letters 
kennen. Voor reflectie op het leren van letters zijn gesprekjes met de leerkracht onmisbaar. Deze gesprekjes
verlopen op speelse wijze en versterken het competentiegevoel van de kinderen. Zo uit de leerkracht altijd
haar bewondering voor de letterkennis die kind op het moment van het gesprekje laat zien, ook als deze
nog beperkt is. “Je kent nu al bijna alle letters van je naam ….  Dat is ontzettend goed van je. En weet je
dat het niet zo lang zal duren dat je nog veel meer letters kent? En ik ga je daarbij helpen.” Of: “Ongelofelijk
…. Je kent nu al acht letters. Want als ik je letterboek erbij neem en ik vraag je wat voor letter dit is, dan
weet je dat meteen. Zou je nog meer letters willen leren? Kijk hier eens naar al deze letters in dit boek.
Kies er nu eens vijf uit die je net zo goed wilt gaan leren als de letters die nu al op de groene kaartjes in je
letterboek staan.”
We blijven terughoudend in het centraal plaatsen van de opbrengsten. Het gaat er in de kleuterperiode vooral
om dat de kinderen plezier hebben in het met letters bezig zijn, het op een speelse wijze leren verkennen van
betekenissen van letters en letters leren toepassen staat centraal. Voor de uitwerking van het letterboekje 
betekent dit dat vooral de letters die het kind kan benoemen worden opgenomen. Het letterboek moet niet
worden gezien als een soort check van aangeboden letters en wat daarvan wordt beheerst. 

Inzicht in eigen leesontwikkeling
Veel kleuters zien in het leren beheersen van veel letters een uitdaging op zichzelf. Je kunt daar als leerkracht
op inspelen door gesprekjes te voeren over het aantal letters dat ze kennen. Zo zou je ieder seizoen met
de kleuter kunnen bespreken hoe de letterkennis is toegenomen. Dit kan ook bij kleuters aan de hand van
een soort registratieformulier dat ze zelf kunnen bijhouden. 

Registratieformulier 
Iedere kolom staat voor een seizoen, waarin het feedbackgesprek plaats vindt. En iedere rij geeft aan 
hoeveel letters de kleuter al in zijn zak heeft zitten. In de regel onder de zak kunnen de betreffende letters
worden genoteerd. 

2

KW
kaart

2



Zoveel letters ken ik al.....
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ZOvEEL LETTERS KEN IK AL …
lente zomer herfst winter
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1-3 letters 1-3 letters 1-3 letters 1-3 letters

4-9 letters 4-9 letters 4-9 letters 4-9 letters

10-15 letters 10-15 letters 10-15 letters 10-15 letters

Meer dan 15 letters Meer dan 15 letters Meer dan 15 lettersMeer dan 15 letters
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Colofon
De kwaliteitskaarten Leerlingen betrekken bij leesprestaties zijn ontwikkeld door Yvonne Leenders en Ed Koekebacker. School aan Zet ontwikkelt 
handreikingen en kwaliteitskaarten rond taal, rekenen en opbrengstgericht werken. Dit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad. Foto’s 
lente, zomer, herfst, winter: Fons van der Reep. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten Taalleesonderwijs kunt u contact opnemen met Gea Spaans, 
secretariaat@schoolaanzet.nl.

Meer informatie
De beschrijving van het lettergroeiboek is te vinden bij de werkdocumenten van Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2. 
Zie www.expertisecentrumnederlands.nl.
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© Buiten het downloaden zijn alle rechten 
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Postbus 556, 2501 CN Den Haag
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