Schuurpapieren letters
Schrijfletters
Links zie je de schuurpapieren letters zoals die gevoeld moeten worden: schrijfletters zonder haaltjes eraan.
Over het beginnen met schrijfletters voelen zegt Maria Montessori:
“Wij zien dat Séguin meetkunde onderwijst om te leren schrijven, die
van het kinderbrein eerst de geweldige inspanning vergt, meetkundige abstracties te begrijpen en vervolgens het kind ineens, als met een
schok, terug laat gaan naar een veel eenvoudiger taak als het natekenen van de drukletter D. En daarna? Moet het kind dan niet weer
met inspanning die drukletter vergeten om de schrijfletters te gaan
leren? En zou het dus niet veel eenvoudiger zijn geweest om
met de schrijfletters te beginnen?”
De Methode blz. 246.

Letters voelen samen met schrijfgereedschap hanteren
“Er kwam een gedachte bij mij op, die daarvoor nooit eerder in me was opgekomen. Namelijk
dat bij het schrijven twee verschillende soorten van bewegingen worden gemaakt. Behalve
de beweging, die de lettervorm weergeeft, is er ook nog het hanteren van het
schrijfgereedschap.”
De Methode blz. 251.

“Ik moest dus nog het spiermechanisme voorbereiden op het vasthouden en hanteren van het
schrijfgereedschap. Dit probeerde ik te bereiken door nog twee oefeningen aan de al genoemde oefeningen toe te voegen:
- Ik liet de letters niet alleen met de wijsvinger van de rechterhand navoelen zoals bij de eerste oefening, maar met wijsvinger en middelvinger;
- En ik liet de letters volgen met een houten stokje, dat werd vastgehouden als een pen.
Het waren dus dezelfde oefeningen, die ik nu eens met en dan weer zonder stokje als instrument liet herhalen.”
De Methode blz. 251.

“Al vele jaren geleden had ik dus in hoofdtrekken, mijn methode voor lezen en schrijven ingevoerd. Met grote verbazing merkte ik toen al, hoe op een goede dag een zwakzinnig kind, dat
men een stuk krijt in de hand gaf, met groot gemak en met een vaste hand al de letters van
het alfabet op het bord schreef, duidelijk en in een goed handschrift. En het schreef voor de
eerste keer! Dit gebeurde veel eerder dan ik verwacht had en precies zoals ik het in mijn boek
al had beschreven. Er waren kinderen, die zelfs met de pen alle letters keurig konden schrij-
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ven, terwijl zij er nog geen een bij naam kenden. Hetzelfde heb ik opgemerkt bij normale kinderen.”
De Methode blz. 254.

Afscheid van de holle letters
“Ik wilde een heel mooi alfabet laten maken, zoals ik dat ook voor de zwakzinnige kinderen
had gebruikt. Van glanzend gelakt hout met koperen randjes. Toen ik die niet kon krijgen, had
ik in plaats daarvan gedacht aan geëmailleerde letters, .. .Maar ook die vond ik niet.”
De Methode: Blz. 255 en 256.

“Toen besloot ik om met de montessorileraren uit vellen gewoon papier grote letters te knippen, die door een van de montessorileraren aan de ene kant, zomaar grofweg, blauw en rood
werden gekleurd. Om de letters te kunnen laten na voelen maakten we nog een ander stel,
van schuurpapier, dat we plakten op een ondergrond van glad papier. Zo verkregen we materiaal, dat erg leek op dat, wat we voor de eerste oefeningen voor de tastzin gebruiken.”
“Pas nadat we die eenvoudige dingen hadden gemaakt zag ik in, dat dit alfabet
veel geschikter was dan dat hele mooie voor de zwakzinnige kinderen en waarnaar
ik twee maanden lang tevergeefs op zoek was geweest.”
“Als ik rijk was geweest, zou ik misschien voor altijd hebben vastgezeten aan dat mooie, steriele alfabet, dat lang zo goed niet was. Wij houden vast aan het oude en willen dat, omdat
wij het nieuwe nog niet kennen. We zoeken steeds het grootse van de voorbije dingen, zonder
in de nederige eenvoud van de nieuwe dingen de kiem van toekomstige ontwikkeling te zien.
Zo begreep ik pas achteraf dat een papieren alfabet heel gemakkelijk is te vermenigvuldigen
en dus gelijktijdig door vele kinderen kon worden gebruikt. Niet alleen om de afzonderlijke
letters te leren, maar ook om er woorden mee te leggen. En dat ik in het alfabet van schuurpapier de zozeer gewenste gids had gevonden voor de vinger bij het navoelen van de letter,
zodat niet meer alleen het zicht, maar ook de tastzin rechtstreeks, met nauwkeurige controle,
de schrijfbeweging onderwees. Vol geestdrift en verwachting zetten de twee montessorileraren
en ik ons aan ’t werk om ’s avonds, na schooltijd, een grote hoeveelheid letters uit gewoon
schrijfpapier te knippen, terwijl we die van schuurpapier op glad papier lijmden en de andere
kleurden. Vervolgens spreidden wij ze uit op de tafeltjes en vonden ze de volgende morgen
droog terug.”
“Terwijl ik aldus aan het werk was, zag ik voor mijn geestesoog in grote helderheid
de hele methode, in zijn volle omvang. Zo eenvoudig was het allemaal, dat ik
moest glimlachen bij de gedachte, dat ik hier niet eerder aan had gedacht. De geschiedenis van alles wat wij uitprobeerden is heel interessant.”
De Methode: Blz. 256
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De Letterdoos
“Op een keer toen een van de montessorileraren ziek was, kwam een leerling van mij, Anna
Fedeli, lerares in pedagogiek aan een normaalschool, haar een dag vervangen. Toen ik haar ’s
avonds opzocht, toonde zij mij twee wijzigingen, die zij in het alfabet had aangebracht. De
eerste bestond uit een strookje wit papier, dat boven en onder elke letter werd geplakt,
zodat het kind kon zien hoe het de letter, die het eerst vaak in alle richtingen hield, niet wetend wat boven en wat onder was, moest neer leggen.”
“De andere verandering was een kartonnen doos met verschillende vakjes, om in ieder
vakje een aantal van dezelfde letters te kunnen leggen, terwijl ze vroeger allemaal
door elkaar op een hoop lagen. Ik bewaar die doos nog altijd. Het is gemaakt uit het oude
karton van een kapotte doos die ze bij de conciërge gevonden had en ruwweg met wit garen
in elkaar had genaaid. Anna Fedeli liet hem mij zien, terwijl zij zich verontschuldigde over het
onbeholpen werk. Maar ik was er verrukt van, omdat ik onmiddellijk begreep, dat de letters op
die manier in de doos gelegd een waardevol hulpmiddel waren bij het onderwijs. Zij gaven
immers het kind gelegenheid om al de letters te vergelijken, teneinde de gevraagde te kunnen
uitkiezen.
Zó ontstonden de methode en het materiaal, dat ik nu ga beschrijven. Ik wil hier nog even
vermelden dat met het kerstfeest in december daaropvolgend, dus nog geen anderhalve
maand later, toen de kinderen van de lagere school nog zwoegden op het zetten van rechte
streepjes en haken, wat ze met zoveel inspanning hadden geleerd, weer af te leren. En zich nu
voorbereidden tot de kromme lijntjes van de o’s en andere klinkers, toen schreven twee van
mijn kleuters van vier jaar al met goede letter, zonder doorhalingen of vlekken. Dit schrift
werd later als gelijkwaardig beoordeeld met het schrift van een kind in de derde klas van de

lagere school.”

De Methode: Blz. 257.

Wat heb je dus nodig voor montessoriaans
schrijfonderwijs
-

Schuurpapieren schrijfletters

-

Losse uitgeknipte schrijfletters en
Een letterdoos. Eerst een grote in twee kleuren en dan kleinere dozen in een kleur.
Maar wel in verschillende kleuren: een rode, een zwarte, enzovoort.
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That’s all!
En niet:

1. Letters met van die haaltjes.

2. Holle letters die je in een plankje voelt met een stokje. Die schafte Maria Montessori af.
Het is een heel oude Italiaanse didactische werkwijze om letters, uitgehold in een plankje, met
een stokje te voelen. De kinderen van de antieke Romeinen werden op die manier al onderwezen door Quintillianus, een Griekse slaaf die de Romeinse kinderen leerde schrijven. Belangrijk
is de ontdekking van Maria Montessori dat dit duur en overbodig materiaal is. Schuurpapieren
letters volstaan.

3. Blokletters. Die lees je, maar je schrijft ze niet.
Maastricht, 17 februari 2021.
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