
Algemeen Gewenste Analyse

criteria methode:

(aankruisen) ………………

Een volledige methode voor groep 1 t/m groep 8

Een schrijfprogramma dat de huidige methode aanvult

Een programma dat aansluit bij de aanvankelijk leesmethode

Oefenstof sluit aan bij de belevingswereld

Er zijn tips m.b.t. schrijfmaterialen

Klassikale instructiekaarten voor procesdoelen

Klassikale instructiekaarten voor productdoelen

Klassikale letterkaart

Individuele letterkaartjes

Richtingkaarten

Dozen met letterstempels

Kopieermappen met extra oefenstof

Schriftjes

Illustraties: met of zonder

Indeling van de pagina’s: afwisselend of eenvormig 

Kleurgebruik: in kleur of zwart-wit

Contrast: pasteltinten of juist helder zwart-wit

Schriftjes speciaal voor linkshandigen

Schriftelijke instructie op de bladzijden

Werken met een methode lukt alleen goed als deze aansluit bij de leerlingen, de onderwijsvisie 

van de school en bij de werkwijze van het team. Zoek dus een methode die aansluit bij jouw voor-

keur en als je al een werkkring hebt, bij jouw situatie.

Werkwijze methode-analyse:

1. Vul eerst de kolom ‘gewenste criteria’ in. Zo krijg jij een overzicht van wat jij van belang vindt in

een methode. Je krijgt boven tafel waar je naar op zoek bent.

2. Bekijk nu een methode. Voldoet deze aan jouw wensen?

Werkwijze methodekeuze: 

1. Vul eerst de kolom ‘gewenste criteria’ in. Zo krijg jij een overzicht van wat jij van belang vindt in

een methode. Je krijgt boven tafel waar je naar op zoek bent.

2. Selecteer twee methoden die in aanmerking komen voor aanschaf. 

Je gaat ze met elkaar vergelijken.

3. Verdeel de taken per bouw. Zo bekijkt ieder een deel van beide methoden. Zo maak je optimaal

gebruik van elkaars kennis en kwaliteit. Zo kom je samen tot een keuze. Zo voorkom je dat

dezelfde stem in het team weer bepaalt wat er gebeurt en zo help je elkaars stem te waarderen.

4. Bespreek je bevindingen met elkaar. Ondersteun je argumenten met voorbeelden uit de metho-

den. 

5. Ontstaan er vragen? Zijn er onduidelijkheden? Zoek eerst een antwoord. 

Neem contact op met een schrijfdeskundige. 

6. Daarna kom je samen tot een definitief besluit.

Keuze van een schrijfmethode



Handleiding Gewenste Analyse

criteria methode:

(aankruisen) ………………

Een beschrijving per les

Kleine haalbare meetbare lesdoelen

Aanwijzingen voor instructie

Extra aandachtspunten 

Suggesties voor differentiatie

Begeleiding naar zelfevaluatie

Er zijn suggesties voor een portfolio

Er is een leerlingvolgsysteem

Er zijn (uitgebreide) observatieformulieren

Aanwijzingen voor remediëring

Ondersteuning door een computerprogramma

Voor groep 1-2

Activiteiten voor het aanleren van de pengreep

Activiteiten voor het aanleren van de zithouding

Activiteiten voor de fijne motoriek

Activiteiten voor ruimtelijke oriëntatie

Grafomotorische activiteiten

Activiteiten rond letteren (met letters zonder te schrijven)

Trajectoefeningen (doolhofjes e.d.)

Schrijfpatronen

Suggesties voor de inrichting van een schrijfhoek

Ordening naar thema’s

Een dominantietoets

Een schrijfrijpheidstoets

Voor groep 3-4

Extra aandacht voor de pengreep

Oefeningen voor een goede zit-schrijfhouding

Oefeningen voor de papierligging

Extra zorg en aanwijzingen voor linkshandigen

Verschillende manieren om de cijfers en de letters aan te leren

Vormoefeningen

Trajectoefeningen

Letters worden aangeleerd in letterfamilies

Schriftjes met verschillende maten liniatuur

Eerst worden alle losse letters aangeboden, dan pas woorden en zinnen

Zo spoedig mogelijk de aangeleerde letters ook schrijven in woordverband

Activiteiten voor creatief schrijven



Voor groep 5 t/m 8 Gewenste Analyse

criteria methode:

(aankruisen) ………………

Oefeningen voor een goede pengreep en zit-schrijfhouding

Oefeningen voor de papierligging

Extra aandacht voor linkshandigen

Duidelijke geleidelijke afbouw van hulplijnen

Oefeningen met de schriftcriteria

Een leerlijn temposchrijven

Een leerlijn losse leesletters of blokschrift

Een leerlijn sierschrift

Een leerlijn aantekeningen maken

Duidelijke begeleiding voor handschriftontwikkeling

Suggesties voor handschriftverrijking

Suggesties voor schriftkeuze bij de schrijftaak

Activiteiten rond de schriftgeschiedenis

Activiteiten voor creatief schrijven

Een leerlijn toetsenbordvaardigheid

Letters

Aanvankelijk schrijven met losse leesletters 

Aanvankelijk schrijven met blokschrift 

Gehele methode losse leesletters of blokschrift

Verbonden schrift

Beginhaal bij elke letter vanaf de grondlijn

Zo kort mogelijke beginhalen


