
PAK JE PEN    Op dit werkblad rust auteursrecht. U kunt voor eigen gebruik een exemplaar printen.  

Keuzelijst schriftmethode 
Een schriftmethode kiezen

Een methode werkt alleen goed als hij aansluit bij je leerlingen, de visie van je school en de werkwijze van je 

team. Hoe vind je een dergelijke methode?  

Bijgaande puntenlijst laat je bewust nadenken over waar jullie methode aan moet voldoen, omdat er tegen-

strijdige wensen in staan. Bijvoorbeeld: een methode voor verbonden (methodisch) schrift of juist een methode 

voor onverbonden (blok)schrift. Daardoor heb je bespreekpunten voor overleg met je collega’s.

• Elke collega vult eerst de kolom ‘gewenst’ in. 

• Elke collega bekijkt verschillende methoden en vult de lijst ‘gewenst’ aan. 

• Bespreek in een bouw- of teamvergadering aan welke wensen een nieuwe methode idealiter voldoet.

• Selecteer twee methoden die in aanmerking komen voor aanschaf. Vergelijk deze twee nauwgezet.  

Verdeel eventueel de taken per bouw. Zo bekijkt ieder dat deel dat voor hem/haar relevant is en zo maak 

je optimaal gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten. 

• Bespreek de bevindingen met elkaar. Ondersteun alle argumenten met voorbeelden uit de methode.  

Zo leren collega’s van een specifieke bouw toch de hele methode kennen.

• Inventariseer vragen en onduidelijkheden. Bel de uitgeverij op en stel je vragen.  

Of neem contact op met een schriftexpert.

• Maak daarna je keuze. Kiest het team voor één en dezelfde methode of eventueel  

aanvullingen met onderdelen van een andere methode?

Werkwijze methode keuze



PAK JE PEN    Op dit werkblad rust auteursrecht. U kunt voor eigen gebruik een exemplaar printen.  

Ik ben /wij zijn op zoek naar: Gewenst
(individueel)

Gewenst
(team)

Algemeen
Een volledige methode groep 1 t/m 8

Een deel of schriftprogramma dat onze huidige methode aanvult

Een methode voor verbonden schrift (methodisch schrift)

Een methode voor onverbonden schrift (blokschrift)

Een methode voor verbonden schrift met onverbonden toegevoegd in gr. 7-8

Typschrift proces (blind leren typen met 10 vingers) voor groep 8

Typschrift vorm (tekst passend vorm leren geven) voor groep 8

Leerlingschriften met
Voorbeelden en oefenruimte

Indeling pagina’s: afwisselend of eenvormig

In zwart-wit of kleur

Duidelijk contrast of pasteltinten

Schriftjes voor linkshandige onder-de-regelschrijvers

Voldoende oefenruimte

Materialen
Handleiding met uitgewerkte lessen voor elke groep

Specifieke en haalbare doelen, aansluitend bij formele kader (kerndoelen):

   t.a.v. een ergonomisch schriftproces

   t.a.v. leesbaarheid 1 (L1): cijfer- en lettervormen (bevordert communicatie)

   t.a.v. leesbaarheid 2 (L2): criteria voor regelmaat (bevordert communicatie)

   t.a.v leesbaarheid 3 (L3):  orde (bevordert begrip)

t.a.v. doelgerichte communicatie: tekst passend vormgeven

Groep 3: leren lezen en schrijven gekoppeld (bevordert leren lezen)

Aanwijzingen voor expliciete instructie

Aanwijzingen voor modelling

Differentiatie opdrachten

Extra oefenstof (printbaar of kopieerbaar)

Duidelijke toets/evaluatiemogelijkheden per leerjaar

Observatieformulieren voor proces (ergonomie) en vorm (leesbaarheid)

Kijkpunten voor de leerlingen (zelfevaluatie en evaluatie met maatjes)

Letterkaarten (klassikaal en individueel)

Instructiekaarten voor proceselementen (houding, pengreep, traject, enz.)

Instructiekaarten voor vormelementen (identificatie, regelmaat, orde)

Keuzelijst schriftmethode (2) 
Een schriftmethode kiezen



PAK JE PEN    Op dit werkblad rust auteursrecht. U kunt voor eigen gebruik een exemplaar printen.  

Keuzelijst schriftmethode (3) 
Een schriftmethode kiezen

Gewenst
(individueel)

Gewenst
(team)

Groep 1-2
Specifieke instructie aanleren van de pengreep met speelse activiteiten

Specifieke instructie aanleren van (delen van de) zithouding

Observatiebladen handfunctie

Activiteiten voor stimuleren van de handfunctie

Dominantietest

Schrijfrijpheidstest

Activiteiten voor ruimtelijke oriëntatie / traject (bijv. doolhoven)

Fijne grafische activiteiten met vormeisen (bijv. arceren en kleuren)

Groep 3-4
Specifieke instructie pengreep en zithouding

Specifieke instructie bladligging

Specifieke aanwijzingen voor linkshandigen

Specifieke instructie voor het traject van cijfers en letters

Veel voorkomende lettercombinaties

Met bekende letters worden direct woorden geschreven

Oefenen geschiedt van groot naar klein

Oefenen direct op het gewenste schriftformaat: klein

Specifieke instructie voor de vorm van cijfers en letters (L1)

Handschrift-typschrift: schrijfletters koppelen aan letters die leerlingen lezen

Aangeleerde cijfers en letters worden zsm toegepast binnen een context (L3

Creatief schrijven en activiteiten om tekst passend vorm te geven (L3)

Groep 5-6
Specifieke instructie ergonomisch proces

Specifieke instructie bladligging

Specifieke aanwijzingen voor linkshandigen

Specifieke instructie over verdwijnende hulplijnen

Specifieke instructie over de regelmaat van het schrift (L2)

Uitdagende opdrachten om tekst passend vorm te geven (L3)

Activiteiten voor sierschrift 

Regelmatig temposchrijven: opbouw in duur (tekstomvang) en snelheid

Groep 7-8
Specifieke instructie ergonomisch proces

Specifieke instructie bladligging

Specifieke aanwijzingen voor linkshandigen

Begeleiding handschriftontwikkeling

Verbonden schrift én onverbonden schrift

Activiteiten voor sierschrift en/of handletteren (L1 / L2 / L3)

Instructie aantekeningen maken (L3)

Uitdagende opdrachten om de tekst passend vorm te geven (L3)

Instructie/oefening Typschrift – proces: blind typen met 10 vingers

Instructie/oefening Typschrift – vorm: tekst passend vorm geven (L3)


