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Korte uitleg over Krullenbol aan de ouders:  

“Krullenbol” is een methode voorbereidend schrijven. Schrijven is een complexe bezigheid. 

Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te kunnen komen. De 

vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn zorgvuldig uitgewerkt in tal van 

activiteiten.  

De rode draad doorheen Krullenbol is ritmiek: muziek, ritme, klank, beweging,… kinderen 

leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en 

bewegingsuitdrukkingen op papier. Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en 

bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren. 

De kleuters hebben doorheen de jaren al gewerkt met deze methode en ze vinden het super 

leuk! 

Wat is belangrijk? Dat de kleuters de beweging correct uitvoeren. Ze mogen hun 

vinger/krijtje pas opheffen wanneer ze aan het einde van de oefening komen of het stoppen 

van de beweging.  

Dit is aangeduid door middel van een bolletje met een kruis in.  

De start is aangeduid door middel van een bolletje met een pijl.  

Het is belangrijk dat de kleuters deze oefening herhalen door 

deze te blijven uitvoeren op de muziek.  

In de klas doen ze de oefening eerst met hun vinger en daarna 

met een wasco/stift. 

Dit alles is duidelijk te zien op het filmpje. Op het filmpje is ook 

de juiste muziek aanwezig die bij de krullenbolprent hoort. 

Wat is nog belangrijk? 

 De zithouding: zit met een rechte rug, het liefst met beide voeten voor hen op de 

grond. De onderarmen rusten op de tafel. 

 Zorg dat ze hun voorkeurshand gebruiken ( linkshandig/rechtshandig)  

 Met hun andere hand houden ze hun blad tegen.  

 

 

 

 

 



Voorbeeld van de Krullenbolplaat + uitleg  

Hieronder zie je een voorbeeld van de krullenbolkaart in kleur. Op de pagina 

verder in de bundel vind je de versie om af te drukken zodat de kleuters 

hiermee aan de slag kunnen gaan.  

De kleuters kennen het systeem van krullenbol en doen dit zeer graag.  

De kleuters starten de oefening met hun vinger. Ze herhalen de bewegingen 

een aantal keren op muziek. Nadat ze dit gedaan hebben voeren ze de oefening 

op dezelfde manier uit met een wasco/stift.  

{Muziek + voorbeeld voor de kleuters kan je vinden op het bijhorende filmpje} 

Het is de bedoeling dat de kleuters starten in het bolletje aan de linkerkant.  

Ze mogen hun vinger/wasco pas opheffen wanneer het liedje gedaan is. Daarna 

starten ze opnieuw met eventueel een ander kleur. Het is ook belangrijk dat er 

in elk bolletje even gewacht wordt en daarna weer gestart. (stop-start 

vaardigheid)  

Let op een goede schrijfhouding zoals eerder omschreven. 

Kleef het blad tijdens het uitvoeren van de oefening vast met plakband of tape 

op de tafel. 



Groot bewegen 

Laat het lied van de hangmat horen uit het filmpje. De kinderen maken tijdens 

de strofes afwisselend met de linker- en rechterhand een heen-en weergaande 

gebogen lijnvormingen in de lucht. Stimuleer de kinderen om grote 

bewegingen te maken. Tijdens de instrumentale stukken gaan de kinderen 

afwisselend op de tenen en de hielen staan. Ze wiegen heen en weer en laten 

de armen meebewegen.  

Geef de kinderen per twee een laken of doek en een knuffel. Ze nemen de 

uiteinden vast en wiegen hun knuffel heen en weer op het ritme van de 

muziek. 

 

Mijn hangmat tussen de bomen 

Wat heb je nodig?  

 Groot vel papier (liefst A3) 

 Korte vetkrijtjes of dikke potloden 

 Tape 

 

Voorbereiding:  

De kinderen tekenen links en recht  op hun blad een boom en tekenen in 

het midden van elke stam een bolletje. Je kan dit zeker op de muziek van 

krullenbol doen.  

Activiteit: 

De kinderen tekenen rechtstaand een gebogen heen- en weergaande 

lijnvorming tussen de twee stippen. Ze proberen telkens bij de stippen te 

stoppen, zonder hun schrijfmateriaal van het blad te heffen. Laat de 

kinderen ook wisselen van hand.  

  

 

 

 



De verwerking  

Gebruik het blad op de volgende pagina. De kinderen vullen de kruinen van de 

bomen met een krullende, doorgaande gebogen lijn.  

Daarna kleuren ze de twee ruststippen, de stammen en de jongen. Ze tekenen 

tussen de bomen een kleurrijke hangmat met vele heen- en weergaande 

gebogen lijnen. Ze proberen telkens te stoppen in de stipépen. 

 

Gebruikt zeker het bijhorende filmpje.



 


