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STER
 

Hier ver vandaan
dicht bij de maan

zie ik een ster.
Ze schittert van ver
ze lacht naar mij.
‘k Voel me zo blij.
‘k Wil er naartoe 

maar ik weet niet hoe. 

Bespreek schrijfpatroonkaart 19A en toon de schrijfbewegingen 
(een patroon waarbij o.a. het kruisen van de tekenlijn, de stop-
draai-start vaardigheid en het tekenen van schuine lijnen 
geoefend wordt) op de kaart. 
Laat ondertussen het lied ‘Ster’ (cd 1, nummer 35) horen.
Zet de schrijfpatroonkaart op een goed zichtbare plaats 
als geheugensteuntje. Herhaal de schrijfbewegingen 
regelmatig op de kaart en in de ruimte. 

Laat de kinderen met een knikker in een  
doorschijnend dopje rollen over het  
patroon.

• Schrijfpatroonkaart 19 – Ster

• Ster – cd 1, nummer 35

• Werkblad 34 en 35

• Beweegkaart 28 en 29

• Vouwkaart 9

Ster
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STERREN OVERAL 

 speciFIeke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid   
kruisen van de 

tekenlijn   

grafische  
oog-hand- 
coördinatie 

 Visuele vaardigheden  
grootmotorische 

oog-hand
coördinatie 

  

Wat heb je nodig?

• Papiertape of krijt

• Ronde viltjes

• Bal

Activiteit

Tape of teken enkele sterren. Geef elk hoekpunt een cijfer van  
1 tot 5. Voorzie pijlen op de tape om de tekenrichting visueel te maken.
Op elk hoekpunt gaat een kind staan. De kinderen krijgen een bal en rollen, 
gooien of kaatsen deze in de juiste richting over de tape of krijtlijnen naar elkaar. Laat de kinderen 
daarna in de juiste richting over de tape of krijtlijnen stappen, kruipen, springen, achteruitstappen, 
lopen ... In de hoekpunten stoppen ze even. Ze zorgen ervoor dat ze niet tegen elkaar botsen.

Tape een ster in de kring en laat de kinderen er in de juiste richting over stappen. 
Schijn in de juiste volgorde met een zaklamp over de ster.

FONKELENDE STERREN 

 speciFIeke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid   
kruisen van de 

tekenlijn   

grafische  
oog-hand- 
coördinatie 

 l nvorming - vormen en l nen  
schuine lijn 

  
horizontale lijn

 schr fbeweging  glijbeweging

Wat heb je nodig?

• Tekenpapier 

• Dikke driehoekige potloden of stiften

• Eventueel kleine stickers

4

1

3

52
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Voorbereiding

Maak voor ieder kind een blad met vijf getekende stippen of stickers (hulpstippen stersjabloon). 
Gebruik vijf verschillende kleuren.

Activiteit

De kinderen tekenen het patroon. Zo oefenen ze de stop-draai-start vaardigheid. De ogen leren de 
hand in de juiste richting sturen. Ze wisselen eens van kleur en herhalen de lijnvorming meerdere 
keren. De pols rust op het blad en de hand glijdt over het papier. Geef de nodige verbale sturing (bv. 
van rood naar groen, van groen naar blauw). 
Gebruik eventueel het lied ‘Ster’ (cd 1, nummer 35) als muzikale ondersteuning om de vaardigheden 
extra te oefenen.

• Laat de kinderen rechtstaand met vingerverf werken. Ze oefenen zo eveneens de 
grafische oog-handcoördinatie en de stop-draai-start vaardigheid, maar de focus ligt 
minder op de schrijfhouding.

• Geef de kinderen een kartonnetje met een ster op getekend. De hoekpunten van de ster 
zijn doorboord. Hoe kleiner de ster, hoe moeilijker.

 De kinderen leggen het kartonnetje op een blad en tekenen vijf stippen door het 
potlood of de stift in de openingen van het karton te plaatsen. Daarna wordt het 
kartonnetje van het blad gehaald en de stippen op de juiste manier met elkaar 
verbonden. De kinderen herhalen dit enkele keren en maken zo een mooie sterrenhemel.

• Gebruik schrijfpatroonkaart 19B als basis voor deze activiteit.

• Geef de kinderen die nog geen correcte pengreep kunnen aanhouden korte 
vetkrijtjes. Deze moeten met de vingertoppen gehanteerd worden. Het stimuleert de 
bewustwording van de vingers, versterkt de vingerspieren en voorkomt het inslijpen van 
foutieve grepen. 

• Met driehoekige waskrijtjes (triangle) kunnen kinderen hun blad  
heel snel inkleuren. Ze gebruiken hiervoor de wrijftechniek,  
waarbij ze een van de drie zijden van het waskrijt plat op hun  
blad plaatsen en wrijven over het oppervlak. Ondertussen moet  
de niet-schrijvende hand ook effectief steun geven en het blad  
fixeren. Het is een goede bimanuele activiteit.
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EXTRA: STER VAN TAPE 

 speciFIeke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid   
schrijfnauwkeurig-

heid

 l nvorming - vormen en l nen  
schuine lijn 

Wat heb je nodig?

• Vierkant uit donker tekenpapier (bv. 21 op 21 cm) 

• Gele papiertape 

• Vetkrijt of aquarelpotloden

• Schaar

Voorbereiding

De kinderen kleven een recht kruis met gele papiertape op het 
vierkant. Vervolgens kleven ze een schuin kruis en knippen de 
hoekjes van de tape af. 

Activiteit

De kinderen volgen met hun potlood de lijnen van de 
tape en tekenen op het donker tekenpapier scherpe 
hoeken. De hoeken worden steeds kleiner.  
De kinderen proberen de schuine lijnvorming mooi 
te volgen. Daarna kunnen de tapelijnen versierd 
worden.
Besteed tijdens deze activiteit aandacht aan de 
schrijfhouding.
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WERKBLADEN

Werkblad 34 - Vuurwerk

 l nvorming - vormen en l nen  
schuin kruis 

  
recht kruis 

 schr fbeweging  
inscriptie  
beweging   kleine progressie

Werkblad 35 - Sterren aan de hemel

 speciFIeke schr fvaardigheid  
stop-draai-start 

vaardigheid   
kruisen van de 

tekenlijn   

grafische  
oog-hand- 
coördinatie 

 l nvorming - vormen en l nen  horizontale lijn   
schuine lijn 

SCHR FPATROONKAART 19B 

Je vindt de doelen bij de activiteit ‘Fonkelende sterren’ (pagina 111 - 112).
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STER

Strek je uit als een fonkelende 
ster (beweegkaart 28).

VUURWERK

Laat je duimen als vuurwerk in de 
lucht schieten (beweegkaart 29).

 
STERREN VOUWEN 

Vouw een ster volgens de  
instructies op vouwkaart 9 en 
werk af.

STERRENBROODJES

Maak zoutdeeg of brooddeeg. 
Laat de kinderen experimenteren 
met het deeg. De kinderen 
proberen met hun vingers ster-
ren van bolletjes deeg te maken. 
Gebruik geen uitsteekvormpjes. 
Of laat ze worstjes rollen en deze 
over elkaar heen leggen. Eerst 
maken ze een recht kruis en 
daarbovenop een schuin kruis. 
Bak de sterren in de oven.

STRIJKPARELSTER

De kinderen maken zelf een ster 
met de strijkparels of gebruiken 
hiervoor een stersjabloon. Het 
hanteren van de kleine pareltjes 
stimuleert de pincetgreep en 
oefent de vingervaardigheden. 
Strijk de parels en maak de ster 
vast aan een stokje. Zo krijg je 
een toverstokje.

 
VLIEGEN VAN  
STER NAAR STER

Voorbereiding
Maak voorbeeldkaarten met  
negen sterren en een ‘vlieg- 
route’.

Leg negen grote sterren (uit 
bladmousse of karton) op de 
grond. Maak drie rijen van drie 
sterren. Geef één van de kin-
deren een voorbeeldkaart met 
een vliegroute op. De kinderen 
proberen de juiste vliegroute te 
vliegen. 
Of laat de vliegroute niet zien 
en verwoord hoe een kind moet 
vliegen: naar voor, naar links, 
naar achter … Laat ook de 
vliegroutes verwoorden door 
andere kinderen. Het vliegende 
kind kan ook stokken leggen 
tussen de sterren, zodat de 
vliegroute gecontroleerd kan 
worden. 
Met enkele stokken kan de 
vliegroute ook nagemaakt 
worden. Werk indien nodig met 
een concreet voorbeeld als 
tussenstap.
Als het goed lukt, kan je werken 
met vier rijen van vier sterren. 
Misschien lukken schuine en 
kruisende routes ook al. 
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STERREN TIKKEN

Maak twee rijen van drie sterren. 
Tik met een toverstaf enkele 
sterren aan. Eén van de kinderen 
probeert daarna de sterren in 
dezelfde volgorde aan te tik-
ken. Door verschillende kleuren 
te gebruiken, maak je het iets 
eenvoudiger.  
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