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TEN GELEIDE 

 

 

 Kinderen een leesbaar en verzorgd handschrift helpen verwerven is één van 

die opdrachten van de basisschool met een lange traditie. 

 

De doelstellingen van dat schrijfonderwijs hebben te maken met de 

ontwikkeling van de (fijne) motoriek én met zich schriftelijk uitdrukken in 

taal.  Het leerplan Schrift dient daarom gekoppeld aan wat de leerplannen 

Bewegingsopvoeding en Nederlands voorschrijven. 

 

Dat het aandeel van het handschrift bij het schriftelijk communiceren en 

vastleggen van informatie afneemt ten voordele van het klavierschrijven, is 

een ontwikkeling waar de basisschool oog voor moet hebben.  Dit leerplan 

besluit in die zin met een uitnodiging om na te gaan in hoeverre de school 

ook het klavierschrijven in haar onderwijsaanbod kan meenemen. 

 

Voor de basisschool blijft het aanleren van het handschrift evenwel het 

kerndoel.  Door daar in stappen, van in de kleuterschool tot in het zesde 

leerjaar aan te werken, geeft ze elk kind niet alleen een instrumentele 

vaardigheid mee voor zijn hele latere leven.  In een breder perspectief 

werkt ze met schrijfonderwijs ook aan aspecten van de cognitieve, de 

dynamisch-affectieve en vooral de senso- of psychomotorische 

ontwikkeling van het kind. 

 

 

B. Pletinck 

secretaris-generaal VVKBaO ©
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1   EEN TERREINVERKENNING 

 

 

1.1  SCHRIJVEN: EEN ACTIVITEIT MET EEN BELANGRIJKE 

   PSYCHOMOTORISCHE COMPONENT 

 

 'Schrijfonderwijs' dekt verschillende ladingen.  Zo wil schrijfonderwijs 

kinderen vaardig maken om hun ervaringen, belevingen en gedachten 

schriftelijk uit te drukken.  Schrijfonderwijs wil zo ook de schrijftechnische 

vaardigheid bijbrengen, gekoppeld aan motorische ontwikkeling. 

In de Basistekst Schrijven van Moedertaalopvoeding in de basisschool 

(hoofdstuk 1) staat over die tweede betekenis het volgende:  

 

 ‘Wie schrijft vormt letters.  Dat heeft te maken met de motoriek van 

schrijven.  Je hoort dan wel eens spreken van schrijven als grafo-

motorische vaardigheid. 

 Om de kinderen die te leren heeft de basisschool in een lange traditie een 

aparte didactiek opgebouwd.  Daarvoor bestaat ook een specifiek 

leerplan.’ 

 

Met ‘een specifiek leerplan’ wordt dit leerplan Schrift bedoeld.  In strikte 

zin behandelt dit leerplan Schrift alleen het ontwikkelen/verwerven van 

schrijftechnische vaardigheden. 

Dat neemt niet weg dat schrift vanaf het begin in functionele schrijfsituaties 

een plaats moet krijgen.  Met andere woorden, het feit dat er voor schrift 

een apart leerplan bestaat, betekent niet dat het leren van de 

schrijftechnische vaardigheden losgemaakt mag worden van de algemene 

doelstelling van schrijfonderwijs.  Wel in tegendeel.  Hoe meer het 

schrijftechnische verbonden wordt met schriftelijk communiceren of zich 

uitdrukken, hoe zinvoller kinderen dat onderwijs in schrift zullen  ervaren. 

 

1.2  SCHRIFT: EEN HANDELING MET EEN BEPAALDE FUNCTIE 

 

 Schrijven in technische zin is uiteraard een handeling.  Het heeft te maken 

met motorische vaardigheden, kenniselementen en houdingen.  Die zijn met 

elkaar verweven in een bewegingsplan.  Daardoor leunt schrift aan bij 

bewegingsopvoeding. 

 

Schrift hanteren mensen met een bepaalde bedoeling.  Het heeft ook een 

functie.  Zo hanteren we schrift met de bedoeling aan anderen iets mee te 

delen.  Schrift ondersteunt de communicatieve functie van taal. 

 

Je kunt er ook iets wat je betekenis geeft, mee vastleggen.  In die zin sluit 

het aan bij de conceptualiserende functie van taal. 

 

En ten slotte druk je met schrift uit wat in je omgaat.  Schrift heeft ook een 

expressieve functie. 

 

Door zijn functie, leunt schrift aan bij taal- en beeldopvoeding. 
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1.3  UITGANGSPUNTEN 

 

 •  Een schrift leren hanteren dient een plaats te krijgen binnen de 

ontwikkeling van het totale kind: het motorische, het cognitieve en 

dynamisch-affectieve spelen erin mee. 

 

•  Kinderen moeten schrijven ervaren als een middel om met anderen te 

communiceren. 

 

•  Dit leerplan opteert voor een leesbaar, verbonden en sober schrift. 

 

•  De vormgeving van de letters en de uitvoering van het schrift sluiten 

aan bij de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen. 

 

•  Een goed handschrift wordt systematisch aangeleerd.  Maar er bestaan 

meerdere goede schriftmethodes.  De keuze hieruit komt aan de 

school toe. 
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2  LEREN SCHRIJVEN IN STAPPEN 

 

 Al wie een schrift beheerst, doorloopt een leertijd.  Daarin zijn drie 

ontwikkelingsperioden te herkennen: 

  

- het voorbereidend schrijven, 

- het aanvankelijk schrijven, 

- het voortgezet schrijven. 

 

2.1 VOORBEREIDEND SCHRIJVEN 

 

 In de kleuterschool worden kinderen voorbereid om schrift te hanteren.  

Dat noemen we voorbereidend schrijven.  Daarin zijn twee perioden te 

onderscheiden:  

 

- Een periode die samenvalt met de leeftijd van de peuters en de jongste 

kleuters. We noemen die het ontluikend schrijven en hebben het daarbij 

over ontluikende schrijfvaardigheden. 

- Een periode die samenvalt met de leeftijd van de oudste kleuters. We 

noemen die het kleuterschrijven en hebben het over schrijfvaardig-

heden ontwikkelen bij oudere kleuters. 

 

Bij voorbereidend schrijven leren kinderen nog niet het conventionele 

schrift toepassen.  Schrijven is voor hen meer een soort tekenen, zeker bij 

het ontluikend schrijven.  "Ontluikend" verwijst naar de interesse voor 

geschreven taal die jonge kinderen vertonen.  Er is dan nog geen sprake van 

enig systematisch onderwijs in schrijven. 

 

In het voorbereidend schrijven komen de verschillende persoonlijkheids-

componenten tot ontwikkeling. 

 

- De psychomotorische ontwikkeling 

 

 Bij een normaal kind ontwikkelt in de kleuterleeftijd het grofmotorisch 

handelen naar fijnmotorisch.  Zo zijn bewegingen van de schouder en de 

elleboog grofmotorische bewegingen.  Om te schrijven moeten de pols-, 

hand-, vinger- en oogbewegingen samenwerken.  Dat heeft te maken met 

de fijne motoriek. 

 

 Van hanteren en plaatsen van voorwerpen in een grote ruimte, evolueert 

het 'schrijven' naar het steeds nauwkeuriger omgaan met veel wisselend 

en steeds kleiner materiaal in een klein werkvlak.  De kleuter gaat 

daarbij beide handen uitdrukkelijker gebruiken. 

  

Uit observatie blijkt dat een driejarige kleuter (die actieve) hand kiest en 

gebruikt die functioneel het best bij een handeling past.  Bij het begin 

van de kleuterschool zijn de meeste kleuters  tweehandig.  Die 

tweehandigheid is dan normaal. 

 Als gevolg van hersenontwikkeling ontstaat er echter lateralisatie. 

 Tijdens het verloop van dat proces ontstaan gaandeweg een linker- en 

een rechterwerkveld met elk een eigen werk- en draairichting. 

 

 Rond 5 à 6 jaar neemt meestal één zijde duidelijk de bovenhand.  Vanaf 

die periode kan de kleuter specifieke schrijfoefeningen uitvoeren. 
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Rechtshandigen werken dominant in het rechterwerkveld, 

linkshandigen in het linker.   

 

In de kleuterschool neemt de handigheid snel toe.  De kleuter krijgt 

alsmaar meer controle over zijn bewegingen. 

Zo kan een kleuter in de derde kleuterklas een schrijfhouding 

aannemen en een schrijfvoorwerp meestal juist vasthouden en 

hanteren. 

Een kleuter is bij het schrijven wel geneigd met de ogen al te dicht bij 

het schrijfblad te komen.  Hij wil de beweging immers van dichtbij 

volgen.  In veel gevallen houdt hij het schrijfmateriaal nogal dicht bij 

de punt vast. 

 

 
 

Illustratie: met de ogen te dicht bij het schrijfblad 

 

- De dynamisch-affectieve ontwikkeling 

 

 De krabbels van de kleuter, aanvankelijk het resultaat van motorische 

groei en rijping, evolueren vrij snel naar ‘geschreven/getekende' 

boodschappen.  De kleuter ‘schrijft’ met een ‘eigen schrift’ (eigen tekens 

of geïmiteerde druk- of blokletters en ook imitatie van volwassenschrift). 

De kleuter wil nog niet zozeer iets vastleggen voor later. Hij wil 

onmiddellijk uiten wat hij denkt en voelt.  

 

- De cognitieve ontwikkeling 

 

 De kleuter verkent en ervaart de ruimte en wat zich daarin bevindt.  Hij 

leert die ook benoemen.  De zintuiglijke waarneming en het visueel 

geheugen spelen daarbij een belangrijke rol. 

 

 De kleuter kan de ruimte gebruiken: verschillende soorten schrijf-

vlakken, verschillende posities van het schrijfvlak. 

 De oudere kleuter krijgt ook inzicht in zijn motorisch handelen. Hij kent 

zijn schrijfhand, hij weet hoe hij schrijfgerei moet vasthouden.  Hij kan 

bewust een schrijfhouding aannemen en een schrijfblad bewust 

positioneren.  Hij kan gaandeweg en op zijn manier ook het verloop van 

een beweging verwoorden. 

 Dat alles uiteraard mits er voor de nodige ondersteuning en voor 

uitnodigende situaties wordt gezorgd. 
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2.2   AANVANKELIJK SCHRIJVEN 

 

 In de eerste twee leerjaren van de lagere school leert een kind lezen en 

schrijven.  Het leert er de conventies in de geschreven taal.  Dat is de 

periode van het aanvankelijk lezen en schrijven. 

 

Ook in die periode komen verschillende componenten van de persoon tot 

ontwikkeling die het aanvankelijk schrijven beïnvloeden. 

 

- De psychomotorische ontwikkeling  

 

 Vooreerst kan het kind op deze leeftijd de ledematen onafhankelijk van 

de romp bewegen.  De pols en de vingers van de dominante hand kan het 

gedifferentieerd gebruiken.  Al is de coördinatie nog niet optimaal, toch 

is er voldoende rijpheid om schrijftechnische vaardigheden te leren. 

 

 Vervolgens gebruikt een kind de ene hand als actiehand en de andere als 

steunhand.  Dat is een gevolg van de lateralisatie.  De actiehand of 

dominante hand heeft een eigen draai- en werkrichting.  Die ontwik-

keling wordt door de rijping van het zenuwstelsel bepaald.  In dit 

verband verwijzen we naar het thema van de linkshandigheid dat wordt 

behandeld onder 5.3.    

 

- De dynamisch-affectieve ontwikkeling  

 

 Kinderen van deze leeftijd vervelen zich snel als ze voortdurend dezelfde 

bewegingen dienen te herhalen.  Nochtans is die herhaling noodzakelijk 

om tot automatisering van schrijven te komen. 

 Om die verveling tegen te gaan tracht je als leerkracht het schrijven 

zoveel mogelijk te koppelen aan realistische communicatieve situaties.  

Zo ervaren kinderen hoe interessant het is gedachten en boodschappen 

schriftelijk te kunnen vastleggen.  Geschreven taal moeten ze zoveel 

mogelijk als betekenisvol kunnen ervaren. 

 

- De cognitieve ontwikkeling  

 

 Een kind gaat ook gaandeweg meer reflecteren over zijn schrijf-

handelingen.  Het verwerft inzicht in de opbouw en de structuur van 

cijfers, van letters en hun verbindingen.  Het leert met de tijd ook zijn 

handelingen verwoorden omdat het die alsmaar meer begint te beseffen.  

 

2.3  VOORTGEZET SCHRIJVEN 

 

 Deze periode begint in het derde leerjaar en gaat door tot het einde van de 

lagere school.  Kinderen ervaren, alsmaar meer, het handschrift als een 

middel om gedachten op papier te zetten, om zich uit te drukken en met 

iemand te communiceren. 

 

 Ook hier is er sprake van een ontwikkeling op de verschillende 

domeinen. 
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 - De psychomotorische ontwikkeling  

 

 Motorische vaardigheden evolueren door oefening en herhaling tot 

automatismen.  Dat geldt ook voor de schrijftechnische vaardigheden.  

In deze periode kan de leerling zijn schrijftempo versnellen en de 

vormgeving van de letters verfijnen.  Ook de moeilijkste structuur-

vormen kan hij nu uitvoeren. 

 

 De leerling ontwikkelt een schrift met persoonlijke vormkenmerken.  In 

de vormgeving legt hij eigen accenten.   

 

- De dynamisch-affectieve en cognitieve ontwikkeling  

 

 In deze periode ontwikkelt de leerling een eigen schrift waarin hij zich, 

met eigen accenten in de vormgeving, op een persoonlijke wijze uit-

drukt.   

 Dikwijls passen leerlingen hun handschrift aan aan de schrijfsituatie.  Zo 

schrijven ze persoonlijke notities anders dan een wenskaart of een 

uitnodiging.  De bekommernis om de leesbaarheid van het schrift 

varieert met de functie van de geschreven boodschap. 

 

 Het een en ander gaat gepaard met een soort 'beschouwen' van het 

schrijven, dat veel verwantschap vertoont met taalbeschouwing (zie 

leerplan Nederlands). 

 ©
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3  DOELENLIJST 

 

 Hierna worden de doelen van het leerplan opgelijst en ingedeeld naar de 

categorieën: 

 - voorbereidend schrijven (3.1), 

 - aanvankelijk schrijven (3.2), 

 - voortgezet schrijven (3.3). 

 

De doelen staan op de linkerhelft van de bladzijde afgedrukt.  Daarnaast 

staan telkens enkele activiteiten die kunnen bijdragen tot de realisatie van 

de doelen. 

 

3.1  VOORBEREIDENDE SCHRIJFVAARDIGHEDEN IN DE KLEUTERSCHOOL 

 

3.1.1   ONTLUIKENDE SCHRIJFVAARDIGHEDEN BIJ PEUTERS EN BIJ DE JONGSTE 

    KLEUTERS 

 

HET PSYCHOMOTORISCHE ASPECT 

 

Verschillende psychomotorische vermogens liggen aan de basis van de schrijftechnische vaardigheden. 

 

De kleuter kan grofmotorische bewegingen 

uitvoeren die bij schrift een rol spelen. (1) 

  allerlei zwaaioefeningen, met of zonder mate- 

   riaal; (eerst werken vanuit de schouder en de 

 elleboog), zoals: 

 -  met gestrekte armen een spiraalbeweging 

maken; eerste van binnen naar buiten (alsmaar 

groter), dan van buiten naar binnen (alsmaar 

kleiner) 

  - schouders optrekken en weer laten zakken 

  - met beide armen of met één arm de maat slaan, 

bv. tijdens het zingen 

  - de armen voorwaarts heffen en neerlaten,  

   bv. alsof je jojo speelt 

  - de armen zijwaarts heffen en neerlaten,  

   bv. alsof je vliegt 

 

De kleuter kan fijnmotorische bewegingen 

uitvoeren die bij schrift een rol spelen. (2) 

  geleidelijk overgaan naar soepele bewegingen 

vanuit de pols, zoals:  

  - de handen geopend met losse pols op en neer 

slaan (vogelvleugeltjes) 

  - met de vingertoppen het tafelblad aanraken, in 

sterkte variërend 

  - draaiende beweging maken met de gesloten 

vuist bv. koffie malen 

 

De kleuter kan lichaamsbewegingen 

lokaliseren. (3) 

  één arm ronddraaien 

  één elleboog buigen en strekken 

  één pols buigen, strekken en draaien 

  de vingers afzonderlijk bewegen 

  - met de duimkop beurtelings de toppen van de 

vingers alsmaar vlugger aanraken 

  - torentjes opbouwen, met de vuisten, en een 

opgestoken duim 
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De kleuter kan bewegingspatronen 

uitvoeren. (4) 

 

  Zoals: 

 -  kledingstukken sluiten (knopen, ritsen, strikken 

maken...) 

  - sloten open- en dichtmaken (sleutel, schuif, 

haak, kruk,...) 

  - gereedschap gebruiken (schaar, hamer, penseel, 

...) 

  - kralen rijgen, eventueel in een volgorde... 

 

De kleuter kan materiaal bewerken. (5) 

 

Het materiaal dat de kinderen gebruiken, moet veel 

worden gewisseld: verschillende soorten papier, klei, 

speeldeeg, verf, ...  

Ze kunnen ermee: 

  - knippen, scheuren, vouwen, plakken, 

   vlechten, naaien,... 

  - verfrommelen 

  - vingerverven 

  - boetseren 

 

De kleuter beheerst vingervaardigheden bij 

spelletjes. (6) 

Activiteiten zoals: 

  - figuren namaken op spijkerplankjes 

  - topje van de vingers naar topje van de duim 

brengen 

  - pianospelen met de vingertoppen op tafel 

  - vinger na vinger opheffen, terwijl de hand blijft 

liggen 

  - klauwen van een poes nabootsen (spannen - 

ontspannen) 

  - tikken op een schrijfmachine 

  - tekenen in zand, ... 

 

De kleuter kan voorwerpen nauwkeurig 

plaatsen. (7) 

  spelen met constructiemateriaal zoals: 

  - bouwen met blokken: torens maken 

  - inlegpuzzels maken 

  - figuren leggen met stokjes 

 

De kleuter kan met de ogen een bewegingsbaan 

volgen. (8) 

Zoals: 

  - ballen, hoepels, pittenzakken, ballons werpen, 

vangen, wegslaan 

  - ballen stuiten en opvangen 
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De kleuter kan met de ogen een beweging 

leiden, d.i. anticiperen op een bewegingsbaan of 

op een handeling. (9) 

Zoals: 

  - bij mikspelen: bal door opening, kastanjes in 

dozen, kegels omgooien 

  - kralen, rietjes of knopen rijgen 

  - prikken: op rechte en dikke lijnen, daarna op 

kromme en dunne lijnen 

  - stokjes naleggen 

  - vrij scheuren en op een lijn scheuren 

  - knippen over rechte en gebogen lijnen 

  - vouwen, boetseren, weven, kleuren binnen 

benen lijnen 

 

De kleuter verwerft/ontwikkelt een duidelijke 

draairichting aan één zijde, de rechtshandige 

naar links, de linkshandige naar rechts. (10) 

  met beide handen gelijktijdig symmetrische 

spiralen tekenen, links in wijzerzin, rechts in 

tegen wijzerzin (De kleinste spiraal verwijst naar 

een dominante kant.) 

 

De kleuter verwerft/ontwikkelt een duidelijke 

werkrichting aan één zijde, de rechtshandige 

van links naar rechts, de linkshandige van 

rechts naar links. (11) 

  met beide handen gelijktijdig symmetrische 

rechte lijnen tekenen (De dominante hand werkt 

gemakkelijker en tekent rechtere lijnen.) 

 

De kleuter kan werken met een steunzijde en 

een dominante actiezijde.  (De rechtshandige 

steunt links en schrijft rechts, de linkshandige 

steunt rechts en schrijft links.) (12) 

  één hand in steun en met de andere hand grijpen, 

verplaatsen, heffen, ... 

  idem maar nu andersom werken 

  (Nagaan welke hand het handigst manipuleert) 

 

 

De kleuter kan zijn plaats en zijn weg vinden in 

de ruimte: 

- eerst driedimensionaal (13.1) 

 

 

 

 

  

* driedimensionaal:  

 

  in de ruimte 

  - zijn plaats in de klas, in de rij vinden 

  - het bureau van de directie vinden 

  - hindernissenparcours doorlopen 

  - oefeningen met touw, hoepel, waarbij de 

kleuters opdrachten uitvoeren 

  - kruipen, springen over, onder, tussen toe- 

   stellen 

  - eenvoudige bouwsels maken met blokken 

 

  op een grondplan 

  - op de grond getekende omloop volgen, vrij of 

naar een voorbeeld 

  - werken met maquette op toontafel 
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- daarna tweedimensionaal. (13.2) * tweedimensionaal: 

 

  in een horizontaal vlak 

  - kralenreeksen maken naar een voorbeeld op 

blad 

  - mozaïekvormen namaken 

  - tangramspelen: legspelen waarbij uit 

geometrische stukken gevraagde figuren 

gevormd moeten worden 

  - figuren namaken op een spijkerplank 

 

  in een verticaal vlak 

  - een plaats aanduiden op een bord 

  - een weg volgen op een bord 

 

De kleuter kan een ritmische opeenvolging van 

bewegingen uitvoeren. (14) 

Zoals: 

  - cirkelvormige, golvende of hoekige bewe-

gingen uitvoeren met de armen in twee- of 

vierkwartsmaat 

  - zowel ronde als hoekige vormen oefenen  

  - oefenen op marsmuziek 

  - bewegingen in de lucht natrekken op de tafel/ 

op bord, zwaaien met linten enz. 

 

 

 
 

 Illustratie: oefenen van bewegingspatroon met 

ondersteuning van een lied 

 

De kleuter kan een ritmische opeenvolging van 

bewegingen bewust onderbreken. (15) 

  Zoals bij remoefeningen: 

  - stoppen op bevel, veranderen van richting op 

bevel, veranderen van beweging op bevel,... 
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HET DYNAMISCH-AFFECTIEVE ASPECT 

 

Verschillende attitudes spelen een belangrijke rol bij het schrijven.  Vooral de communicatieve en de 

expressieve functie van het schrift zijn belangrijke motiveringsbronnen voor de ontwikkeling van een 

‘schrijfdrang’ en voor een vroegtijdige ervaring van schrijven. 

 

De kleuter is gemotiveerd om te ‘schrijven’. 

(16) 

  ‘schrijf’-activiteiten in voor de kleuter 

betekenisvolle situaties 

  zoals: 

  - de eigen naam tekenen 

  - een boodschappenlijst opstellen 

 

De kleuter kiest ‘schrift’ als expressie- en 

communicatiemiddel. (17) 

 

  Zoals: 

  - wenskaarten ‘opschrijven’ 

  - briefje ‘opschrijven’ naar Sinterklaas 

  - groeten ‘opschrijven’ 

 

De kleuter durft/wil al ‘schrijvend’ zijn 

fantasie, zijn denken, zijn emoties uiten. (18) 

  Zoals: 

  -een verhaal ‘opschrijven’ na een vertelling 

  -krabbels ‘opschrijven’ na voorlezen 

 

De kleuter leert met respect met schrijf-

materiaal omgaan. (19) 

  afspraken maken over het gebruik van en het 

omgaan met schrijfmateriaal 

  zoals: 

  - het materiaal opbergen na gebruik 

 

De kleuter kan zich concentreren.(20) 

 

  opdrachten uitvoeren waarbij de aandachts-

spanning progressief wordt opgevoerd 

  zoals bij: 

  - vraag- en antwoordspelletjes over één onder-

werp 

  - ritmische oefeningen met afwisselende ronde 

en hoekige vormen 

 

HET COGNITIEVE ASPECT 

 

De zintuiglijke waarneming en een zintuiglijk geheugen zijn noodzakelijke voorwaarden om schrijftechniek 

te leren ontwikkelen.  Bepaalde kennis is noodzakelijk. 

 

De kleuter herkent vormen en hun verschil in 

grootte. (21) 

  voorwerpen naar vorm sorteren 

  zoals: 

  - doosjes, schelpen, soorten blikken, ...  

  - spiegelbeeld herkennen 

 

  kenmerken van vormen expliciteren 

  zoals: 

  - voorwerpen betasten en kenmerken benoemen 

  - praten over geometrische vormen 

  - verschillen en overeenkomsten van voor-

werpen verwoorden 
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De kleuter onderscheidt een figuur van een 

achtergrond. (22) 

  driedimensionale situaties bekijken en bespreken 

met betrekking tot figuur-achtergrond 

  zoals: 

  - een maquette op de toontafel bespreken 

 

  tweedimensionaal 

  - tekeningen en foto’s bespreken met betrekking 

tot figuur-achter-grond 

 

  contrasten en kleurverschillen opmerken in 

tweedimensionale voorstellingen 

  - gekleurde tekeningen of foto’s met dit doel 

bespreken 

 

De kleuter kan vormen onthouden en ze ook 

reproduceren. (23) 

 

  kenmerken van houding en beweging direct 

nabootsen (symmetrisch of asymmetrisch) 

  zoals: 

  - twee handen op het hoofd 

  - één hand op het voorhoofd en één hand op de 

kin 

 

  de pengreep en schrijfpatronen nabootsen 

  

 

De kleuter hanteert begrippen voor de positie, 

de richting en zijn zelfbewegen in de ruimte.  

Hij kan dit bij een driedimensionale uitbeelding 

in de ruimte, daarna bij een tweedimensionale 

uitbeelding in een vlak. (24) 

 

  driedimensionaal: in de werkelijke ruimte 

 

  - plaats: voor, achter, op, onder 

  - richting: heen, terug, omhoog, omlaag 

  - afstand: dichtbij, veraf, even ver, ... 

 

  tweedimensionaal: op een bord, op tafel, op 

papier, ... 

 

  - plaats: voor, achter, bovenaan, onderaan 

  - richting: heen, terug, omhoog, omlaag 

  - afstand: dichtbij, veraf, even ver 

 

De kleuter beseft dat geschreven tekens 

boodschappen inhouden. (25) 

  Zoals: 

  - het verband leggen tussen voorlezen en de 

geschreven tekst 

  - zijn ‘schrift’ (d.w.z. zijn boodschap) toelichten  

 

 

 

©



  
 

Doelenlijst █ 19 

3.1.2  SCHRIJFVAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN BIJ OUDERE KLEUTERS 

 

Met oudere kleuters kan een stapje verder worden gezet op weg naar het methodisch of technisch schrijven 

van de lagere school.  Dat noemen we "kleuterschrijven'.  Het is echter nog geen oefening in ‘echt’ 

schrijven met letters. 

Er wordt vanzelfsprekend verder gebouwd op de bereikte doelen van het ontluikend schrijven.  Bij ‘schrijf’-

problemen kan het bijzonder nuttig zijn naar de vorige periode af te dalen.  

Er is meer.  Voor sommige leerlingen zal het bereiken van de hier vermelde doelen ook nog in het eerste 

leerjaar noodzakelijk zijn.  

 

HET PSYCHOMOTORISCHE ASPECT 

 

Om schrijftechnische vaardigheden te ontwikkelen is een zekere rijpheid nodig.  De meeste kinderen 

bereiken die doorgaans bij het einde van de kleuterperiode. 

 

De kleuter kan een goede schrijfhouding aan- 

nemen. (26) 

 een goede schrijfhouding nadoen 

 een goede schrijfhouding zelfstandig aannemen 

 

 
 

Illustratie: ideale schrijfhouding 

 

De kleuter kan de pengreep op een correcte 

manier uitvoeren. (27) 

 een juiste pengreep nadoen 

 een juiste pengreep zelfstandig uitvoeren 

 

 
 

 

Illustratie: een juiste pengreep 
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De kleuter kan open en gesloten guirlande-

patronen behoorlijk uitvoeren van links naar 

rechts. (28) 

  aan de hand van een fantasierijke voorstelling 

zoals: 

  - 'een gekrulde telefoondraad', komen tot het 

open guirlandepatroon (imiteren na voordoen)  

  aan de hand van fantasierijke voorstelling 

  zoals: 

  - 'wiegen op de schommel', komen tot het 

gesloten guirlandepatroon (imiteren na 

voordoen) 

  de guirlandepatronen in verschillende opdrachten 

uitvoeren 

  zoals: 

  - met lussen 

  meerdere (maximum 5) guirlandepatronen in 

verbinding schrijven 

 

 

 
 

 Illustratie: overzicht van patronen 
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De kleuter kan de open en de gesloten arcade-

patronen behoorlijk uitvoeren van links naar 

rechts. (29) 

(Zie illustratie) 

  vanuit een fantasierijke voorstelling zoals: 

  - 'buitelen', komen tot het open arcadepatroon 

(imiteren na voordoen) 

 

  vanuit een fantasierijke voorstelling zoals: 

  - een wegbotsende bal, komen tot het gesloten 

arcadepatroon (imiteren na voordoen) 

 

  de arcadepatronen in verschillende opdrachten 

uitvoeren zoals: 

  - met lussen 

 

  meerdere (maximum 5) arcadepatronen in 

  verbinding schrijven 

 

De kleuter kan het ovaalpatroon behoorlijk 

uitvoeren van links naar rechts. (30) 

(Zie illustratie)  

  vanuit een fantasierijke voorstelling zoals: 

  - 'paaseieren', komen tot het ovaalpatroon 

(imiteren na voordoen)  

 

  het ovaalpatroon in verschillende opdrachten 

uitvoeren zoals: 

  - met lussen 

 

  meerdere (maximum 5) ovaalpatronen in ver-

binding schrijven 

 

De kleuter kan het zigzagpatroon behoorlijk 

uitvoeren van links naar rechts. (31) 

(Zie illustratie) 

  vanuit een fantasierijke voorstelling zoals: 

  - 'de vinnen van een vis', komen tot het 

zigzagpatroon (imiteren na voordoen) 

 

  het zigzagpatroon in verschillende opdrachten 

uitvoeren 

 

  meerdere (maximum 5) zigzagpatronen in 

verbinding schrijven 

 

De kleuter kan het golflijnpatroon behoorlijk 

uitvoeren van links naar rechts. (32) 

(Zie illustratie) 

  vanuit een fantasierijke voorstelling zoals: 

  - 'golvend water', komen tot het golflijnpatroon 

(imiteren na voordoen)  

 

  het golflijnpatroon in verschillende opdrachten 

uitvoeren 

 

  meerdere (maximum 5) golflijnpatronen in ver-

binding schrijven 
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HET DYNAMISCH-AFFECTIEVE ASPECT 

 

De kleuter wil schrijftechnische vaardigheden 

leren. (33) 

  Zoals: 

  - afbeeldingen tonen bij een verhaaltje en ze 

associëren met schrijven 

  - zie ook doel 16 

 

De kleuter wil schrijfpatronen oefenen om 

tekenwerkjes te versieren, om tekeningen aan te 

vullen. (34) 

  elementen uit een verhaaltje illustreren met 

schrijfpatronen (huppelen als arcade, schom-

melen als guirlande) 

  Zoals: 

  - randversieringen bedenken 

 

HET COGNITIEVE ASPECT 

 

De kleuter beseft hoe een schrijfblad moet 

liggen tegenover de lichaamsas. (35) 

  een schrijfblad in een juiste hoek tegenover de 

lichaamsas op de schrijftafel leggen 

  de schrijfhandeling onderbreken en controleren 

of het schrijfblad in een juiste hoek t.o.v. de 

lichaamsas ligt 

 

De kleuter beseft hoe hij de schrijfpatronen 

moet uitvoeren. (36) 

  de kleuter vragen stellen over de uitvoering, over 

de manier waarop de verschillende schrijf-

patronen vorm krijgen 

 

De kleuter kan op zijn manier verwoorden hoe 

hij schrijfpatronen uitvoert. (37) 

  de kleuter een schrijfhandeling van de 

verschillende schrijfpatronen eenvoudig laten 

verwoorden (spreekmotorische ondersteuning) 

zoals: 

  - een kuiltje voor een guirlande, een boog voor 

een arcade, maar ook met gebruik van 

ruimtebegrippen als omhoog, omlaag, ... 

 

De kleuter geeft betekenis aan het 

schrijfproduct. (38) 

  de kleuter het schrijfproduct laten verwoorden 

zoals: 

  - een beeldrijke voorstelling associëren met een 

schrijfpatroon bv. een leeglopende fietspomp of 

een vliegende vogel 

 

 
 

Illustratie: de vliegende-vogelletter 

 

  - een schrijfpatroon verbinden met een verhaaltje 
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3.2 AANVANKELIJK SCHRIJVEN IN 1E EN 2E LEERJAAR 

 

In het eerste leerjaar komen de cijfers en de letters met hun verbindingen in woorden en korte zinnen aan 

bod.  De kinderen oefenen nu de juiste schrijftechniek.  Hier krijgen alle cijfers en letters expliciet de 

betekenis van conventionele tekens of codes.  De leerlingen leren die telkens decoderen in de rekenles en in 

de lessen aanvankelijk technisch lezen.   

 

Er wordt vanzelfsprekend verder gebouwd op de bereikte doelen van het ontluikend schrijven en van het 

kleuterschrijven.  

De schrijfhouding, de pengreep en de schrijfpatronen worden herhaald bij de start van de lagere school.   

 

In het tweede leerjaar wordt het schrift verder ingeoefend en worden de hoofdletters en moeilijkere 

verbindingen aangepakt.  

 

HET PSYCHOMOTORISCHE ASPECT 

 

De leerling kan de verschillende cijfers en 

kleine letters, de lees- en rekentekens in 

handschrift uitvoeren (eerste leerjaar), d.w.z.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-de cijfers van 0 tot 9 afzonderlijk kunnen 

schrijven; (39.1) 

 

 

-de meest voorkomende leestekens (. ? ! in 1e, 

en , : in 2e leerjaar) en rekentekens (+ - = =  

< > in 1e en x : ( )  in 2e) kunnen schrijven; 

(39.2) 

  de verschillende cijfers, letters en tekens in het 

geheugen kunnen prenten  

  zoals: 

  - lettervormen gemaakt uit schuurlinnen of wol-

len draad bevoelen en aftasten 

 

 
 

Illustratie: aftasten van voelletter 

 

  - het voorgedrukt lijnverloop overhalen 

  - stipletter overhalen 

 

  letters, woorden, teksten met leestekens, cijfer-

combinaties schrijven 

 

  de cijfers van 0 tot 9 voorschrijven, uitleggen en 

laten naschrijven  

  de uitvoering laten verwoorden 

 

  de leestekens voorschrijven, uitleggen en laten 

naschrijven 

  de uitvoering laten verwoorden 

©



  
 

Doelenlijst █ 24 

 

-alle kleine letters van het alfabet afzonderlijk 

kunnen schrijven. (39.3) 

  de kleine letters van het alfabet afzonderlijk 

voorschrijven, uitleggen en laten naschrijven 

  zoals: 

  - de letters afzonderlijk schrijven met een 

duidelijke halenstructuur (d.i. een minimaal 

aantal over en weer gaande bewegingen) 

 

 
 

Illustratie: structuur van lettervorm 

 

  de uitvoering laten verwoorden 

  zoals: 

  - aanvankelijk met spreekmotorische onder-

steuning uit de kleuterschool, nadien met 

begrippen als schuin omhoog, bocht naar 

rechts, links schuin omlaag, ... 

 

De leerling kan de verschillende hoofdletters in 

handschrift uitvoeren, d.w.z. alle hoofdletters 

afzonderlijk schrijven (tweede leerjaar). (40) 

  de hoofdletters van het alfabet afzonderlijk 

voorschrijven, uitleggen en laten naschrijven 

  zoals: 

  - de letters afzonderlijk schrijven met een 

duidelijke halenstructuur (d.i. een minimaal 

aantal over en weer gaande bewegingen) 

  - schrijven met een duidelijke eindhaal voor de 

latere verbindingen 

 

  de uitvoering kunnen verwoorden 

  zoals: 

  - aanvankelijk met spreekmotorische onder-

steuning uit de kleuterschool, nadien met 

begrippen als schuin omhoog, bocht naar 

rechts, links schuin omlaag, ... 

 

De leerling heft bij het schrijven zo weinig 

mogelijk zijn pen op. (41) 

  aanvankelijk letters schrijven zonder de pen op te 

heffen 

  nadien de pen zo weinig mogelijk opheffen 

 

 
 Illustratie: schrijfbeweging van een woord valt 

uiteen in schrijfhalen 
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De leerling kan vloeiend schrijven in een 

behoorlijk tempo. (42) 

  ononderbroken schrijven (een minimum aantal 

halen per letter) 

  zoals: 

  - een minimum aantal woordjes schrijven per 

minuut  

  - woordjes in zinsverband schrijven 

  - woordjes gelijkmatig schrijven (hulp van steun- 

of spoorlijnen, zie illustratie 5.2.2) 

 

De leerling: 

 

-kan alle kleine letters van het alfabet in 

woordverband schrijven (eerste leerjaar); 

(43.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-kan alle hoofdletters in woordverband 

schrijven (tweede leerjaar). (43.2) 

 

 

  letters aaneenschrijven met één verbindingshaal, 

zoals: 

  - en, an, op  

 

  zo snel mogelijk zinvolle verbindingen schrijven 

van twee of drie letters 

  zoals: 

  - pop, kan, mag, kat, ... 

 

  van eenvoudige naar meer complexe ver-

bindingen schrijven met kleine letters 

  zoals: 

  - fluit, schrift, ... 

 

  de hoofdletters met de eindhaal verbinden met de 

rest van het woord 

  zoals: 

  - Jan, An, ... 

 

  van eenvoudige naar meer complexe verbin-

dingen schrijven met hoofdletters 

  zoals: 

  - Bram, Staf, Greet, ... 

  

De leerling ontwikkelt een sober schrift waarbij 

alle overbodige krullen en halen worden 

vermeden. (44) 

  een schriftmethode toepassen die de voorkeur 

geeft aan soberheid, d.w.z. waarbij het aantal 

halen (heen- en weertrajecten) per letter tot het 

minimum beperkt wordt en overbodige krullen 

vermeden worden 

 

De leerling schrijft cursief met een helling van 

ongeveer 15. 

 

 

 

  hellend schrijven, aanvankelijk met schuine 

steunlijnen  

 

 
 

  Illustratie: rechtshellend schrift 
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-voor de rechtshandigen een helling naar rechts 

van ongeveer 15; (45.1) 

 

-voor de linkshandigen eventueel een  helling 

naar links. (45.2) 

  loodrecht schrijven ten opzichte van de 

  lichaamsas 

 

  loodrecht schrijven ten opzichte van de 

  lichaamsas 

 

 

 
 

   Illustratie: bladligging voor een linkshandige en 

een rechtshandige 

 

De leerling ontwikkelt een leesbaar hand-

schrift, (46) d.w.z.: 

 

  lees- en schrijfonderwijs op elkaar afstemmen en 

evalueren zoals: 

  - eigen schrift vlot te lezen 

  - andermans schrift te lezen 

 

-het schrift heeft een ‘optimaal leesbare’ 

letterverhouding. (46.1) 

 

 

-de leerling ontwikkelt een regelmatig 

handschrift. (46.2) 

  schrijven met een letterverhouding die de 

leesbaarheid bevordert (zie hiervoor 5.2.2 over de 

schriftbladen) 

 

  Zoals: 

  - woorden schrijven met een gelijkmatige 

verhouding tussen de letters 

  - schrijven met een constante schrifthelling 

  - teksten schrijven en daarbij consequent gebruik 

maken van de kantlijn 

  - woorden (teksten) schrijven met gelijke druk 

  - teksten schrijven en daarbij consequent gebruik 

maken van de liniëring 
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HET DYNAMISCH-AFFECTIEF ASPECT 

 

De leerling heeft een blijvende aandacht voor 

een leesbaar schrift. (47) 

  het schrijfproduct aan anderen durven voor-

leggen. 

 

De leerling is gericht op nauwkeurigheid, 

inzake liniëring en vormgeving. (48) 

  het schrijfproduct beoordelen op leesbaarheid  

  onleesbare woorden of teksten herschrijven 

 

HET COGNITIEF ASPECT 

 

De leerling heeft inzicht in de structuur (vorm, 

opbouw, verhouding) van de verschillende 

cijfers en kleine letters, van lees- en 

rekentekens en kan dat ook verwoorden. (49) 

  cijfers en letters schrijven: van eenvoudige naar 

complexe cijfer- en lettervormen 

  zoals: 

  - beginnen met enkelvoudige cijfers en kleine 

lettervormen 

  - nadien cijfers en letters met meerdere halen en 

rondingen 

 

  de schrijfbeweging laten verwoorden bij het 

aanvankelijk uitvoeren (zie voorbeelden bij 

doelen 37 en 39.3) 

 

De leerling heeft inzicht in de structuur (vorm, 

opbouw, verhouding) van de verschillende 

hoofdletters en kan dat ook verwoorden. (50) 

  schrijven van hoofdletters: van eenvoudige naar 

complexe hoofdlettervormen 

  zoals: 

  - beginnen met hoofdletters met weinig halen en 

eenvoudige vormen en dit kunnen  verwoorden 

 ©
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3.3 VOORTGEZET SCHRIJVEN VANAF HET 3E LEERJAAR 

 

Er wordt vanzelfsprekend verder gebouwd op het aanvankelijk schrijven. 

De weg naar schrijfautomatismen loopt over veel en gevarieerd oefenen. 

In het voortgezet schrijven worden de schrijfautomatismen verder ingeoefend.  Meer nog, naar het einde 

van de basisschool toe verwerven de leerlingen gaandeweg een persoonlijk schrift.  Alle nog niet 

behandelde structuurvormen en verbindingen komen hier aan bod. 

Het accent ligt op leesbaarheid, regelmaat en tempo. 

Bij schrijfstoornissen kan het nuttig zijn af te dalen naar een vorige periode. 

 

HET PSYCHOMOTORISCHE ASPECT 

 

De leerling beheerst ook de moeilijkste 

structuurvormen en verbindingen van het 

handschrift. (51) 

  moeilijke hoofdletters schrijven 

  zoals: 

  - X, Y, Q. 

 

  moeilijke verbindingen schrijven 

  zoals: 

  - vr, wr, schr, qu,... 

 

De leerling kan zich op een vlotte manier van 

zijn persoonlijk handschrift bedienen. (52) 

  vlot en snel leesbare teksten schrijven in een 

vloeiend en regelmatig handschrift met: 

  - blijvende aandacht besteden aan correcte 

lettervorming en aan een goede verhouding van 

de letter- en woordvormen, aan een doel-

treffende schrijfhouding en aan een juiste 

pengreep. 

 

De leerling heeft een schrift dat: 

- verbonden is, (53) 

  teksten schrijven in een hoger tempo en toch de 

verbondenheid van het schrift bewaren 

  daarbij: 

  - willekeurige schrijfproducten op verbonden-

heid beoordelen 

 

- leesbare vormen heeft, (54)   teksten schrijven in een hoger tempo en toch de 

leesbaarheid bewaren 

  daarbij: 

  - willekeurige schrijfproducten op leesbaarheid 

beoordelen 

 

- regelmatig is. (55)   teksten schrijven in een hoger tempo en toch de 

regelmatige vormgeving bewaren 

  daarbij: 

- willekeurige schrijfproducten op regelmaat 

beoordelen 

 

De leerling legt eigen accenten in zijn schrift, 

binnen een conventioneel schrijfpatroon. (56) 

  stilstaan bij afwijkingen van het ‘klassieke’ 

schrift en beoordelen: 

  zoals bij: 

  - de leesbaarheid 

  - de eigenheid (creativiteit) 

  - het mooie van het schrift 

©



  
 

Doelenlijst █ 29 

HET DYNAMISCH-AFFECTIEVE ASPECT 

 

De leerling streeft naar een verzorgd 

handschrift in het bijzonder als hij schrijft voor 

anderen. (57) 

  Zoals: 

  - eigen naam verzorgd schrijven 

  - adressen verzorgd schrijven 

  - een verslag verzorgd schrijven 

  - formulieren verzorgd invullen: met blokletters 

en met gewone letters 

  - verjaardagswensen verzorgd schrijven 

  - een uitnodiging voor een feestje verzorgd 

schrijven 

  - vragen verzorgd schriftelijk beantwoorden 

 

De leerling heeft, ook in de meer persoonlijke 

vormgevingen, een blijvende aandacht voor een 

leesbaar schrift. (58)  

  Zoals: 

  - een eigen lay-out kunnen ontwerpen - met oog 

voor bladspiegel - in functie van de lezer 

  - het schrijfproduct aan anderen voorleggen 

  - de persoonlijke vormgeving verwoorden en 

verantwoorden 

 

HET COGNITIEVE ASPECT 

 

De leerling is zich ervan bewust dat de 

vormgeving van het handschrift deels 

afhankelijk is van de situatie. (59) 

  opdrachten waarbij de aard van de kwaliteit van 

het schrift, door de situatie bepaald wordt 

  zoals: 

  - persoonlijke notities nemen tegenover een brief 

schrijven 

  - een persoonlijk boodschappenlijstje schrijven 

tegenover een boodschappenlijstje meegeven 

  - notities van iemand anders kunnen respecteren 

en er kritisch kunnen tegenover staan 

 

De leerling gebruikt een bladspiegel in 

verschillende toepassingen. (60) 

  schrijfopdrachten uitvoeren met een verzorgde en 

passende bladspiegel 

  zoals: 

  - een brief, een briefomslag, een aankondiging 

  - een tekst verluchten door gebruik maken van 

alinea's, titels in ander lettertype, enz. 

 

De leerling weet dat er verschillende soorten 

schrift bestaan. (61) 

  een informatieles over de verschillende soorten 

schrift en daarbij: 

  - documentatie aanleggen over de verschillende 

soorten schrift (romeinse cijfers, gotisch schrift, 

hiërogliefen, arabisch schrift, ...) 

  - een tentoonstelling voorbereiden en opzetten 

over de verschillende soorten schrift 

  - kalligrafie als kunstvorm leren kennen 
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3.4  VAN HANDSCHRIFT NAAR KLAVIERSCHRIFT? 

 

 In onze cultuur wordt de ‘technische schrijfvaardigheid’, in de vorm van 

een handschrift, op vrij jonge leeftijd aangeleerd.  Namelijk op zesjarige 

leeftijd, bij de start van het lager onderwijs.  De basis daarvoor wordt al 

vroeger gelegd.  Een handschrift systematisch aanleren is een fenomenale 

onderneming. 

 

Al jaren heeft het ‘(toetsen)klavier-schrift’ zijn intrede gedaan in onze 

cultuur.  Met de computer wint dat schrift alsmaar aan armslag.  Veel 

kinderen gebruiken het klavier om ‘toetsend’ te communiceren, iets vast te 

leggen of zich uit te drukken.  Ze leren dat doorgaans weinig systematisch.  

Daardoor leren ze verkeerde automatismen aan, die raken kinderen op 

latere leeftijd moeilijk kwijt.  Ze blijven invloed hebben op de efficiëntie 

van de uitvoering. 

 

Strikt genomen is klavierschrift, net als handschrift, een schrijftechnische 

manier om te communiceren, iets vast te leggen of iets uit te drukken. 

 

En toch zijn er verschillen.  Denk maar aan de vaardigheid op zich, aan de 

beginsituatie, ... we leggen die even onder de loep. 

 

Het is nuttig verschillen te kennen tussen het leren van een handschrift en 

het leren van klavierschrift.   

 

- Een aparte vaardigheid... 

 

 Schrift wordt uitgevoerd met één hand, namelijk de dominante hand.   

 De andere hand fungeert als steunhand.  

 Klavierschrift daarentegen gebeurt met de twee handen. De tien vingers 

zijn actief, afzonderlijk, of soms in combinatie met elkaar. 

 De schrijver neemt een andere schrijfhouding aan.  Er is geen pengreep. 

Er is geen probleem van schrijfdruk.  Met het computerklavier is er geen 

probleem meer met de sterkte van de toetsaanslagen. 

 Er is geen probleem van helling van het schrijfblad, van richting of 

helling. 

 Ook de lettervorming vormt geen probleem.  Er is dus geen progressieve 

aanloop met schrijfpatronen.  Er is wel letterherkenning.  Die valt bij 

klavierschrift voordelig uit omdat het verschil tussen lees- en 

schrijfletters veeleer miniem is. 

 De problemen van lettergrootte en letterverhouding, van liniëring en 

spatiëring liggen anders dan bij het handschrift. 

 Het computersysteem bepaalt de vormgeving van letters, cijfers, lees- en 

rekentekens en de bladvulling. 

 

- Een aparte beginsituatie... 

 

 De belangrijkste psychomotorische vermogens die je nodig hebt voor deze 

vorm van technische schrijfvaardigheid zijn: de beide handen 

onafhankelijk van elkaar kunnen gebruiken, (dissociëringsvermogen), de 

beweging kunnen beperken tot alleen de vingers (lichamelijk 

lokaliseringsvermogen), de ogen die de beweging leiden (oog-

handcoördinatie) en ritmegevoel.   
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 De gevoelige periode om klavierschrift vlot en juist te leren ligt tussen 10 

en 12 jaar.  Dus in de derde graad van de lagere school.  De rijping van 

de coördinatie is dan optimaal om met klavierschrift te starten. 

 

- Een aparte doelenlijst... 

 

 Klavierschrift verloopt met toetsaanslagen en combinaties daarvan. Op 

een analoge manier moet het geschrevene geschikt worden.  De leerling 

moet daarvoor een aparte psychomotorische vaardigheid verwerven die 

steunt op een getrainde coördinatie.   

 

 Nuttige activiteiten die kunnen bijdragen tot een betere coördinatie, zijn te 

vinden bij de voorbeelden van de doelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 

26, 33 en 42. 

 

 Bovendien moet de leerling het gebruik van het klavier progressief leren 

kennen.  Het klavier van een PC heeft veel meer functies dan de vroegere 

schrijfmachine.  En de PC veronderstelt dus ook naast klavierschrift, 

kennis van het gebruikte programma, van de tekstverwerker.  

 

 Nuttige activiteiten die kunnen bijdragen tot die kennisaspecten zijn te 

vinden bij de voorbeelden van de doelen 21, 24, 25, 49, 50, 60 en 61.  

 

- Een eigen didactiek... 

 

 Leren schrijven met klavierschrift gebeurt op een specifieke manier.  

Daarvoor bestaan verschillende methoden. 

 De specifieke didactiek voor klavierschrift is echter geen onderwerp voor 

een leerplan handschrift.   

 

- Aparte materiële voorwaarden... 

 

 Om klavierschrift te leren moet elke leerling over een klavier beschikken. 

Dat is vaak (nog)  niet realiseerbaar voor een basisschool.  Toch kan een 

creatief gebruik van beschikbaar materieel heel wat leerlingen al kansen 

bieden om het klavierschrift in de loop van de lagere school te leren. 

 

Een school die toekomstgericht denkt, dient haar mogelijkheden om 

kinderen in die nieuwe vaardigheid te introduceren ernstig te 

onderzoeken. Ze moet in elk geval vermijden dat een kloof ontstaat 

tussen de leerlingen die buiten de school wel met nieuwe technologische 

hulpmiddelen leren werken en hen die dat niet kunnen. 
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4  TOELICHTING BIJ ENKELE LEERINHOUDEN 

 

 

4.1 LICHAAMSHOUDINGEN 

  

Twee belangrijke lichaamshoudingen zijn de schrijfhouding en de pen-

greep. (Zie illustratie 3.1.2) 

 

Het is belangrijk dat kinderen van het begin af een goede schrijfhouding 

aannemen, want de schrijfhouding is bepalend voor de schrijfbeweging.  

 

Een goede schrijfhouding ontwikkel je door op het volgende te letten: 

 

- Zit met beide voeten in steun.  Onderbenen en bovenbenen vormen een 

hoek van 90.  Plaats je voeten plat op de grond. 

- Schrijf met een oogafstand van 25 à 30 cm. 

- Druk je romp niet tegen de tafelwand als je schrijft. 

- Hou je schouders evenwijdig met de tafelrand bij het schrijven. 

- Leg je onderarm volledig op het schrijfvlak.  

- Hou het bovenlichaam licht voorovergebogen en het hoofd licht gebogen. 

- Zorg door de stand van je hand, en de ligging van het blad voor de 

helling van het geschrevene. 

- Voorkom dat het blad verschuift door met de vrije hand op het 

schrijfblad te steunen. 

- Steun met de pink en de handrand (van de schrijfhand) op het blad als je 

schrijft. 

- Hou als linkshandige de elleboog van de schrijfarm dicht tegen je 

lichaam.  De linkerhand blijft beneden de schrijflijn en buig je  pols niet. 

 

Een goede pengreep bereik je door het volgende in acht te nemen: 

 

- Hou je pen vast op ongeveer 2 cm boven de penpunt. Duim en wijsvinger 

omklemmen lichtjes de pen die op het onderste kootje van de 

middelvinger rust.  De vingers zijn licht gebogen. (Zie illustratie 11) 

- Bij het schrijven ondersteunt de middenvinger.  De wijsvinger is de meest 

sturende vinger.  De duim draagt er zorg voor dat het schrijfmateriaal 

langs de wijsvinger gelegd en gehouden kan worden. 

- Hou het papier vast met je andere hand (zie illustratie). 

- Als linkshandige hou je de pen vast op ongeveer 3 cm boven de penpunt. 

Maar voor het overige is zijn pengreep identiek. 

 

 
 

  Illustratie: vasthouden van blad met andere hand 
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4.2 EEN JUISTE BLADLIGGING 

 

 Rechtshandigen schrijven met een blad dat rechts ligt van de lichaamsas en 

met een bladhelling van 15-20 in tegenwijzerzin.  Voor linkshandigen 

geldt hier de symmetrie en een ietwat grotere hoek: 20-25. 
 

 
 

Illustratie: bladligging van een links- en een rechtshandige 

 

4.3 DE SCHRIJFPATRONEN 

 

 De schrijfpatronen voor respectievelijk de links- en rechtshandigen 

(zie ookillustratie: schrijfpatronen) 
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4.4 DE STRUCTUUR EN DE OPBOUW 

 

 Letters, hoofdletters, woord- en rekentekens hebben een structuur en een 

opbouw.  De gekozen schriftmethode is daarvoor bepalend.  De keuze van 

een schriftmethode is een zaak van het schoolteam (zie 8.1).   

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een goede schriftmethode altijd moet 

voldoen: 

 

- soberheid  

 

 Een sober schrift vertoont geen golfjes en overbodige krullen.   

 Het is afhankelijk van  

 

 - de fijnmotorische mogelijkheden van het kind  

 - de uitvoeringssnelheid 
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  - de linkshandige schrijft van boven naar beneden en krijgt daardoor 

meestal een licht hellend schrift naar links 

 

 
 

  Illustratie: linkshandige schrijft van boven naar beneden 
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5   DIDACTISCHE WENKEN 

 

 

5.1  HET ONDERWIJS- EN LEERPROCES VAN SCHRIJFTECHNISCHE 

   VAARDIGHEDEN 

 

 Alle schrijfbewegingen zijn bewegingstechnieken.  Om schrijftechnisch 

vaardig te worden moet een kind fijnmotorische technieken bewust leren.   

Bij die vorm van leren past een bepaalde didactiek.  We verwijzen daarvoor 

naar het leerplan Bewegingsopvoeding voor de basisschool (deel 3, 4 

Didactische aanbevelingen).                                                         

Schrijftechnische vaardigheden leer je als volgt: 

 

 - In een eerste stap sluit je aan bij de natuurlijke beweging.  Als 

normaal ontwikkelend kind kun je bv. grijpen en vasthouden, kun je 

duwen of drukken, de pols buigen en strekken.  Om dat te leren hoef je 

niet naar school te gaan.  Je kunt dit van nature. 

 

  Geordend bewegen, zeg maar coördinatie, doe je op basis van een 

reeks psychomotorische vermogens.  Die vermogens worden 

ontwikkeld door uitdaging.  Door een kind een speeltuig aan te reiken 

daag je het uit om te leren grijpen.  Zo ook leert een kind experi-

menteren met tekenmaterialen. 

 

 - Bij een volgende stap worden kinderen bewust van het 

bewegingsverloop.  Dat komt doordat ze nadenken over een beweging 

of doordat iemand de aandacht vestigt op het bewegingsverloop.  

Bijvoorbeeld vasthouden en ronddraaien met de pols kun je op 

verschillende manieren. 

  Je kunt daarbij een bepaald bewegingsverloop opleggen. Het kind 

voert dan een voorgeschreven beweging uit.  Elke letter en elk cijfer 

hebben zo een bepaalde vorm en ‘schrijfweg’.  Een voorgeschreven 

bewegingsverloop noemen we een bewegingstechniek.  Met zulke 

techniek leer je letters en cijfers tekenen en schrijven.  

 

Om een bewegingstechniek aan te leren steun je altijd op een natuurlijke 

beweging waarvan het verloop maar juist uitgevoerd kan worden als je dat 

verloop kent. 

 

Door herhaling, controle en eventuele bijsturing, evolueert de uitvoering tot 

een automatisme.  Je kunt dan de vaardigheid onbewust geïntegreerd 

toepassen. 
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5.1.1  DIDACTISCHE WENKEN BIJ HET VOORBEREIDEND SCHRIJVEN 

 

 De kleuterschool organiseert geen ‘schrijftrainingen’.  Dit geldt in het 

bijzonder voor de doelen 28 tot 32.  Alle activiteiten verlopen er 

geïntegreerd.  Dat geldt ook voor alle ‘schrijfactiviteiten’. 

 

* Didactiek van het ontluikend schrijven 

 

Hiervoor verwijzen we naar het leerplan Nederlands, Schrijven, 6.1.2. 

  

 - Het is nodig met veelvuldige prikkels de psychomotorische vermogens 

uit te dagen.  Die liggen aan de basis van de latere schrijftechnische 

vaardigheden. 

  Deze uitdagingen dienen geïntegreerd opgenomen te worden in het 

activiteitenschema van de kleuterklas. 

  Concrete voorbeelden zijn te vinden bij de doelenlijst (doelen 1 tot 

15). 

 - Een zeer aantrekkelijk aspect van het ‘ontluikend schrijven’ zijn  

grafisch en creatief schrijven (zie illustratie op het einde van 5.1.1).  

Ze illustreren de samenhang tussen de deelleerplannen Nederlands-

Schrijven, Beeldopvoeding en Schrift.  Bovendien hebben ze een sterk 

motiverende functie. 

 

* Didactiek van het kleuterschrijven 

 

 Hier kun je stilaan instappen in het voorbereiden tot het methodisch en 

technisch schrijven. 

 

 - Een goede schrijfhouding, een goede pengreep en een goede blad-

ligging (zie 3.1 en 3.2) bevorderen goed leren schrijven. 

 - Een goede demonstratie met uitleg, veel controle en veel bijsturing 

zijn nodig  om vanuit verschillende grepen naar een juiste pengreep 

te komen. 

 

 
 

 

 

 Palmgrepen: met de arm naar buiten gedraaid, en met de arm naar binnen 

gedraaid 
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 - De schrijfhouding 

 

Als leerkracht dien je het volgende in de gaten te houden. 

 

 - Heb aandacht voor de schrijfhouding van rechts- en van 

linkshandigen (zie 4.1) 

  Vermijd blokkering bij het positioneren van de verschillende 

lichaamsdelen.  Wissel geregeld met ontspanningsoefeningen. 

  Schakel daarbij de grove motoriek in zoals: 

  laat de kinderen rustig rondwandelen, de armen ronddraaien, de 

armen slingeren, de handen ‘losschudden’, rustig zitten en individueel 

diep uit- en inademen, overschakelen op een andere rustige activiteit. 

 

- De pengreep 

 

 - Leer de pengreep aan door de kinderen het schrijfinstrument eerst 

bovenaan te laten vastnemen en ze dan de greep naar beneden toe te 

laten verplaatsen. 

 

 
 

Illustratie: tot juiste pengreep komen 

 

 Er bestaan goede hulpmiddelen om de pengreep aan te leren of te 

verbeteren. 

 Voorbeelden van hulpmiddelen: 

 - de stetro: een kunststofbolletje met deukjes voor de vingers dat over 

het potlood wordt geschoven .  Daarmee worden de kinderen 

verplicht hun vingers juist te plaatsen.  Het is bruikbaar zowel voor 

rechts- als voor linkshandigen. 

 

 

 
 

  Illustratie: de stetro 
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  - de gripper: driehoekig plastieken stukje om over het potlood of de pen 

te schuiven 

 

 
 

 Illustratie: een driezijdig plastic handgreep: de gripper 

 

 - de triple: driehoekige potloden (triple-potloden), kleurpotloden en 

stiften; al te gebruiken vanaf de kleuterleeftijd. 

 

 

 
 

 Illustratie: het triple-potlood 

 

 - vulpennen met drie voorgevormde grijpvlakken voor rechts- en 

linkshandigen 

 

 Linkshandigen dienen met de schrijfhand onder de schrijflijn blijven, 

anders schrijven ze met een gekromde pols . 

 

 
 

 Illustratie: gekromde pols 
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 - De bladligging 

 

 - Bij de bladligging letten we op de hellingsgraad van het schrijfblad 

en op de oogafstand. 

  Het schrijfblad van de rechtshandigen ligt lichtjes naar links ge-

draaid, dat van de linkshandigen (iets meer) naar rechts (zie 

illustratie 3.4). 

  De afstand van de ogen tot het blad is 20 à 30 cm.  Bij grotere 

kinderen mag dit variëren tussen 30 en 40 cm.  Als het kind te dicht 

bij het blad komt, kan dit liggen aan te gespannen aandacht of aan 

een oogafwijking.  Maar het kan ook een slechte gewoonte zijn.  Er 

  bestaan hulpmiddeltjes om de juiste oogafstand te bepalen. 

 

 
 

 Illustratie: de juiste oogafstand 

 

- Concrete didactische wenken 

 

 Als leerkracht kun je bij de kleuters sommige motorische activiteiten 

richten op het latere letterschrijven.  Dat zal echter altijd met voor  

kleuters zinvolle opdrachten en in geïntegreerde situaties moeten 

gebeuren.  

 Bedenk dat het bij kleuterschrijven gaat om het gecontroleerd uitvoeren 

van de schrijfpatronen (zie 3.1)  Het zijn bewegingen die dicht aansluiten 

bij de natuurlijke bewegingen, maar die toch al min of meer een vast 

bewegingsverloop hebben. 

 

 - Hou rekening met de motorische geaardheid van de kleuters.  

Rechtshandigen zitten aan de rechter-, linkshandigen aan de linker-

kant van de schrijftafel.  Twee rechts- of  twee linkshandigen kunnen 

best naast elkaar aan eenzelfde tafel zitten. 

 

 - Werk bij het kleuterschrijven van grofmotorisch naar fijnmotorisch  

  zoals: 

  - laat de kleuters, tijdens een demonstratie, de schrijfpatronen eerst 

grofmotorisch uitvoeren in de lucht (dit is dan wel zonder weer-

stand); 

  - laat ze de schrijfpatronen overtrekken (op het bord, op een groot-

papier, in het zand, ...); dat voeren de kleuters veelal staande uit; 
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  - laat ze de schrijfpatronen grofmotorisch uitvoeren op een groot 

bladpapier (bv. op een krantenblad), op een bord, op de bank of in 

het zand; dat voeren de kleuters zittend uit; 

 

 - laat ze de schrijfpatronen uitvoeren op een ruw vlak (zelfs 

schuurlinnen) om de weerstand te voelen. (zie illustratie 6: 

voelletter). 

 

 - laat ze de schrijfpatronen fijnmotorisch uitvoeren op schriftbladen: 

  - aanvankelijk zonder begrenzing (de grootte van de patronen heeft 

aanvankelijk weinig belang),  

  - daarna met een steunlijn (één begrenzing), of 

  - binnen brede spoorlijnen (twee begrenzingen) 

 

 - laat ze niet teveel vormen van een schrijfpatroon in één beweging 

uitvoeren (maximum 5), anders vermindert de kwaliteit van de 

uitvoering. 

 

 - laat motorisch vaardige kinderen moeilijkere schrijfpatronen 

uitvoeren bv. de krakelingbeweging die de basis is van het cijfer 8, of 

een combinatie van verschillende schrijfpatronen.  

 

Kleuters drukken zich soms uit (tekenen) in blokschrift of drukschrift.  

Dat soort schrift kan het leren lezen ondersteunen.  Beperk echter dat soort 

schrijven zodat het niet wordt geautomatiseerd. 

Wie blok- en drukletters tekent volgt immers een ander voortbewegings-

systeem (met o.a. veel meer penopheffingen) dan wie lopend (verbonden) 

schrift hanteert.  Blokschrift is vooral bruikbaar in grafisch schrijven.  

Daarmee kunnen de kleuters sprekender vormgeven. 

Grafisch schrijven heeft een nauwe relatie met creatief schrijven en 

beeldopvoeding. 

 

 

 
 

 Illustratie: grafisch schrijven 
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5.1.2   DIDACTISCHE WENKEN BIJ HET AANVANKELIJK SCHRIJVEN 

 

 Het eigenlijke technisch schrijven start in de lagere school.   

 

* Leren conventioneel schrijven 

 

 Het opbouwen van het bewegingsbeeld gebeurt door demonstratie en 

uitleg van de leerkracht en wordt nadien door de leerling motorisch 

uitgevoerd.   

 De oriëntering of de opbouw van het bewegingsbeeld is van fundamen-

teel belang.  Die opbouw gebeurt op basis van besef.  In de praktijk zorg 

je daarom voor haltemomenten (de aandacht vestigen op) bij het 

demonstreren en leg je de beweging en de deelbewegingen uit.    

 

 Verwoording tijdens de uitvoering of bevraging nadien vertellen iets 

over ‘de actie’ van de uitvoerder.  Op die manier kunnen zowel het 

proces (het verloop, de schrijfweg) als het product gecontroleerd, 

beoordeeld en eventueel bijgestuurd worden.  Het is belangrijk dat de 

uitvoerder weet wat hij doet en moet doen.  Zo kan hij het resultaat 

vergelijken met zijn voornemen.  De controle van buitenuit moet evo-

lueren naar zelfcontrole (leren leren).  Leerlingen moeten 

foutenanalyserend leren werken. 

 

* Concrete didactische wenken 

 

 Voor je aan de slag gaat met een activiteit hou je/heb je het best het 

volgende in de gaten: 

 

 - de schriftlessen plan je het best niet onmiddellijk na zwem-, 

bewegings- of speelmomenten.  Een rustig moment vlak voor de 

voormiddag-, middag- of namiddagpauze is ideaal. 

 

 - hou rekening met de motorische geaardheid van de leerlingen.  

Rechtshandigen zitten aan de rechter-, linkshandigen aan de linker-

kant van de schrijftafel.  Twee rechts- of linkshandigen kunnen best 

naast elkaar aan eenzelfde tafel zitten.  Kinderen moeten ruimte heb-

ben om vrij en onbelemmerd te schrijven. 

 

 - zorg ervoor dat zeker voor slechte schrijvers de kinderen frontaal en 

niet schuin tegenover het bord zitten. 

 

 - zorg voor voldoende licht.  Denk eraan: linkshandigen krijgen het 

best lichtinval van rechts. 

 

 Leid het leren schrijven van letters in met oefeningen op (herhalen van) 

de achterliggende schrijfpatronen zoals: 

 - letters met een kuiltje en een bovenlus leid je  met de guirlande: 

  -  u, v, w met de gesloten guirlande 

  -  l, f, k met de open guirlande 

 - bij letters met boog en onderlus ga je uit van de arcade: 

  -  n, m met de gesloten arcade 

  -  j, g met de open arcade 
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 * De les schrift 

 

 - Bij het aanvankelijk schrijven is het aan te raden aan het begin van 

een les schrift enkele lenigmakende oefeningen te laten uitvoeren. 

  Voorbeelden van lenigmakende oefeningen zijn: 

  - de schouders optrekken en laten zakken, 

  - ‘koffiemalen’ met de oude koffiemolen (draaiende bewegingen met 

de gesloten vuist), 

  - handen krachtig sluiten tot een vuist en dan plots ontspannen, 

  - met geopende handpalmen de vingers buigen en strekken, spreiden 

en sluiten, 

  - met de duim de toppen van de andere vingers aanraken. 

 

 - Als je een nieuwe letter- of cijfervorm aanbrengt, laat je kinderen die 

eerst horen en dan visualiseer je ze.  Pak dat aan in een verhaal-

vorm. 

 

 - Daarna demonstreer je de cijfer- of lettervorm op het bord.  

Verwoord daarbij het bewegingsverloop, bijvoorbeeld in een 

"verhaaltje" van de schrijfweg.  Gebruik daarbij geen hulplijnen. 

  Daarna help je de leerling zich te oriënteren, d.w.z. je geeft een 

analytische opbouw van het bewegingsbeeld door oriënteringspunten 

aan te geven (waar heen- en weergaande halen beginnen en 

eindigen).  Zo ontstaat bij de leerling een gestructureerd 

bewegingsbeeld. 

  Dat kan bv. door:   

  - cijfers en letters te overtrekken (op het bord, op een 

voorbeeldletter op papier), 

  - de cijfer- en lettervormen grofmotorisch uit te voeren, d.w.z. na-

schrijven onder een bovenstaand voorbeeld (op een blad papier, 

op een bord, in het zand), 

  - de cijfer- en letterbeweging fijnmotorisch uit te voeren op een blad 

papier, maar onder of naast een voorbeeld, en met aangeven van 

een beginstip, 

  - de cijfers of letters uit te voeren op schriftbladen met spoor- en 

hulplijnen (zie 5.2.2), 

  - bij de uitvoering de leerling aanvankelijk de richting en het 

verloop van de schrijfbeweging te laten verwoorden, 

  - geleidelijk over te gaan naar het schrijven van verbindingen; eerst 

fijnmotorisch overschrijven, daarna onder een bovenstaand voor-

beeld naschrijven, ten slotte toepassen in zinvolle 

woordonderdelen, 

  - de vlotte uitvoerders vrije oefenkansen te bieden (bv. nieuw aan-

geleerde letters herkennen bij een letterspel). 

 

Het schrijven wordt aanvankelijk sterk begeleid.  Vooral de controle van 

‘de schrijfweg’ is belangrijk.  Door kinderen herhaaldelijk de goede 

schrijfweg te laten volgen, bevorder je als leerkracht de vorming van een 

juist automatisme.  

 

Vrij snel verloopt het leren schrijven meer autonoom.  Dan zijn vooral de 

attitudes van zelfcontrole en zelfsturing belangrijk.  Toch moeten veel 

voorkomende methodische schrijffouten gecontroleerd en geremedieerd 

worden, individueel en klassikaal.  En er dient ook blijvend zorg besteed 

aan de schrijfhouding, de pengreep en de verzorging van de bladspiegel. 
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5.1.3  DIDACTISCHE WENKEN BIJ HET VOORTGEZET SCHRIJVEN 

 

 Door veelvuldige herhaling wordt de schrijfvaardigheid gaandeweg een 

automatisme. Het schrift wordt langzaam vloeiender en regelmatiger.  De 

leerling ontwikkelt een eigen schrijfstijl.  Maar tegelijk is de kans voor 

slechtere vormgeving reëel.  

 

- De leerkracht en vooral de leerlingen zelf blijven erop toezien dat er 

geen sterk afwijkende automatismen ontstaan.  We denken hier bv. aan 

ambigue lettervormingen (bv. de n en de u, de m en de w). 

- De spoorlijnen mogen vanaf nu smaller worden (zie 5.2.2).   

- In het voortgezet schrijven is er ruimte voor persoonlijke voorkeur van 

de uitvoerder.  Die voorkeur mag de leesbaarheid (schriftkenmerken) en 

het vlotte schrijftempo (schrijfsnelheid) niet in de weg staan.  

- Schrijven kan in vele toepassingen aan bod komen en in allerlei 

leeractiviteiten geïntegreerd worden.  De schrijfsituatie beïnvloedt 

zonder twijfel de kwaliteit van het handschrift.  Dat is normaal. Er moet 

bij het schrijven voldoende aandacht blijven gaan naar een goede 

schrijfhouding en een verzorgd schrift. 

- Het aspect sierlijkheid is van secundair belang.  Toch kunnen bepaalde 

gelegenheden uitnodigen tot ‘schoonschrift’ of tot creatieve sierlijkheid 

bij het schrijven, bijvoorbeeld bij beeldopvoeding en bij creatief 

schrijven.   

 

5.2  HET SCHRIJFMATERIAAL, SCHRIFTBLADEN 

   EN DE OMGEVINGSFACTOREN 

 

5.2.1  HET SCHRIJFMATERIAAL 

 

 Voor kleuters zijn de vingers het meest natuurlijke en het eenvoudigste 

schrijfmiddel.  Daarom moet je als leerkracht de kleuters regelmatig de 

kans geven tot vingerverven op verschillend materiaal (papier, spiegel, 

steen...).  Ook vormen van zandschrijven (in de zandbak) zijn bruikbaar. 

 

Kinderen moeten leren schrijven met goed en verantwoord schrijfmateriaal. 

 

Bij voorbereidend schrijven kunnen ze was- en vetkrijt, verf en penseel 

gebruiken.  De kleine kinderen moeten het materiaal goed kunnen 

vasthouden.  Een zekere wrijvingsweerstand is goed bij kleuterschrijven en 

aanvankelijk schrijven.  Waskrijtjes, kleurpotloden, dikke viltstiften en 

houtskool zijn daarvoor geschikt. 

 

Een zacht, goed gepunt potlood is zeer geschikt bij het kleuterschrijven en 

bij het aanvankelijk schrijven.  Het potlood vereist van de kinderen ook 

enige druk en laat bovendien een duidelijk spoor na. 

Zeer degelijk zijn de stetro en het driehoekige potlood (triple) (zie 

illustraties 5.1.1).  Dat schrijfmateriaal is door zijn ergonomische vorm 

uitermate geschikt om kinderen de goede pengreep aan te leren. 

 

De balpen is een schrijfinstrument dat vanwege zijn ronde kogelvormige 

punt gemakkelijk rolt en dus snel schrijven mogelijk maakt.  Slechte 

balpennen daarentegen laten daarbij een vlekkerig spoor op het papier 

achter. 
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 De balpen is minder geschikt voor kleuters.  Maar kinderen van de lagere 

school kunnen, na enige automatisering van hun schrift, een balpen wel als 

schrijfmateriaal gebruiken. 

 

Er bestaan ook balpennen voor linkshandigen.  Die zijn speciaal ontworpen 

om een goede pengreep te bevorderen. 

 

Na het aanvankelijk schrijven met potlood is het aan te bevelen de kinderen 

een vulpen te laten gebruiken.  Ze is een goed alternatief voor de slechtere 

balpen.  De punt van de vulpen geeft een fijn tegenspel aan het papier.  Hij 

glijdt er niet te stroef en toch niet te gemakkelijk over- heen. 

De schoolvulpen is speciaal voor leerlingen ontworpen.  De gegrifte 

ringetjes voorkomen dat de vingers glijden.  Er bestaan ook vulpennen voor 

linkshandigen. 

 

5.2.2  GELINIEERDE SCHRIFTBLADEN 

 

 Hun eerste schriftervaringen doen kinderen op, op ongelinieerd papier. 

Daarna is het goed dat ze werken op gelinieerd papier.  Doorgaans is dat 

voorzien van spoor- of hulplijnen en van steunlijnen. 

Spoor- of hulplijnen geven de grootte van de letters aan. 

Steunlijnen bakenen de horizontale of verticale (marge) schrijfrichting af. 

Geleidelijk aan kunnen de hulplijnen wegvallen tot één basislijn als 

steunlijn overblijft. 

 

Voor de spoor- of hulplijnen opteren we voor de verhouding 

‘1,5 -1 -1,5’. 

 

Bij de liniëring kunnen de boven- en onderluslijn iets dikker zijn.  Zo wordt 

aangegeven dat je die lijnen niet mag overschrijden. 

 

 
 

  Illustratie: gelinieerd papier met spoorlijnen 
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 De verhouding ‘1,5 -1 -1,5’ blijft behouden, maar daalt stapsgewijze in 

grootte: 

 

 - bij kleuterschrijven en bij het inoefenen van de afzonderlijke letters is 

de afstand in mm ‘7,5 - 5 - 7,5’; 

 - bij het inoefenen van de verbindingen is de afstand ‘6 - 4 - 6’; 

 - bij het geïntegreerd schrijven is de afstand ‘4,5 - 3 - 4,5’. 

 

Het is aan te raden pas aan het eind van de lagere school de kinderen op 

niet-gelinieerd papier te laten schrijven. 

 

5.2.3  DE OMGEVINGSFACTOREN 

 

 Bij het schriftonderricht dient, naast aandacht voor het schrijfmateriaal, ook 

aandacht besteed te worden aan verscheidene omgevingsfactoren. 

 

We denken hier in het bijzonder aan: 

 

- verlichting en lichtinval: voldoende licht, bij voorkeur links invallend 

voor de rechtshandigen en omgekeerd voor de linkshandigen; 

 

- het meubilair:  

 - de stoel heeft een rechte rugleuning, 

 - de verhouding stoel en bank (tafel) zijn belangrijk.  Soms zitten 

leerlingen op een gepaste stoel, maar aan een tafel die te hoog of te 

laag is, 

 - belangrijk is dat de beide voeten van de uitvoerder steunen zodat 

onder- en bovenbenen een hoek van 90 vormen (een voetbankje kan 

hier helpen), 

 - het tafelblad is horizontaal, al is een hellend schrijfvlak voor sommige 

leerlingen beter, 

 

- de plaats in de klas: linkshandigen zitten bij een tweepersoons-

schrijfblad aan de linkerkant (zie ook 3.2 en 4.2). 

 

5.3  BIJZONDERE AANDACHT VOOR LINKSHANDIGHEID 

 

 *Linkshandigheid opsporen 

 

Ons schrift is uitgedacht voor rechtshandigen.  Er wordt veel met de 

rechterhand geschreven.  Maar er zijn ook ‘echt’ linkshandige kinderen, ze 

worden geschat op 10 % van de klasgroep. 

 

Het komt erop aan de linkshandige kinderen vroegtijdig op te sporen. 

Oudere kleuters kunnen al op linkshandigheid getest worden. Linkshandige 

kleuters schrijven licht linkshellende schrijfpatronen.  

In het eerste leerjaar mag de onderwijzer de uitgesproken linkshandigen 

niet tot rechts schrijven dwingen.  Het komt evenwel voor dat kinderen een 

schijnbare linkshandigheid hebben verworven.  Onder veel aanmoediging 

en hulp van de leerkracht en van de ouders kunnen die schijnbaar 

linkshandige kinderen met de rechterhand leren schrijven. 

Bij de start van het aanvankelijk schrijven is het zeer nuttig de leerlingen 

op hun dominantie (hun voorkeurhand, -oog en -voet) te testen.  Daarom 

geven we hier een voorbeeld van een test die de dominante zijde aangeeft. 
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 Eenvoudig observatieschema om dominantie (hand - oog - voet) te 

detecteren: 

 

 

 activiteit links rechts 

   1 met een potlood iets tekenen op papier hand   

   2 iets opnemen en aanreiken hand   

   3 het bord afvegen hand   

   4 een stokje nemen en ermee ergens op trommelen hand   

   5 een deksel van een pot schroeven hand   

   6 een blad papier oprollen en als sterrenkijker 

gebruiken 

hand en 

oog 

  

   7 door een sleutelgat kijken oog   

   8 met een fototoestel schijnbaar een foto nemen oog   

   9 hinkelen (welke voet wordt geheven?) voet   

  10 tegen een bal trappen voet   

 

 Er zijn ook meer uitgebreide tests te vinden, bv. bij het CLB. 

 

Als naast de linkerhand ook het linkeroog dominant is, betekent dit dat er 

kans is op uitgesproken, ‘echte’, linkshandigheid. 

Het is vaak moeilijk uitgesproken linkshandigen van de schijnbaar 

linkshandigen te onderscheiden.  Een externe deskundige (CLB-adviseur, 

kinesist, ergotherapeut) kan helpen. 

 

*Linkshandigen leren schrijven 

 

Nuttig om weten: 

 

Voor kinderen zijn de bewegingen vanuit de middellijn van het lichaam 

naar buiten toe gemakkelijker dan bewegingen van buiten naar het 

lichaam toe.  Daarom zijn rechtshandige kinderen bij het schrijven 

bevoordeeld.  Ons Westers schrift volgt een links-rechts-richting. 

 

Een rechtshandig kind volgt die eenvoudige beweging.  Ook de letter-

vormen zijn ontworpen voor rechtshandigen. 

Een linkshandig kind daarentegen schrijft naar het lichaam toe.  De 

dominante werk- en draairichting zijn bij de linkshandigen immers net 

andersom als bij de rechtshandigen. 

In tegenstelling met de rechtsschrijvenden, die de letters vormen met een 

trekkende beweging, schrijven linkshandigen met stekende bewegingen. 

 

Linksschrijvende kinderen moeten speciale begeleiding krijgen.  Daarom 

kunnen we hier spreken van een noodzakelijk gedifferentieerde aanpak. 

 

Concrete didactische richtlijnen: 

 

 - Op tweepersoonsbanken zitten de linkshandigen links.  Het licht komt 

voor hen het best van rechts.  Wanneer dat niet gaat, krijgen ze een 

plaats zo dicht mogelijk bij de lichtbron van links. 
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 - Linkshandigen leren het best schrijven met een potlood.  Nadien is de 

balpen voor hen te verkiezen boven de vulpen.  De balpen glijdt 

immers beter. 

 - In tegenstelling met de helling van het schrijfblad voor de 

rechtshandigen (15 à 20 naar linksonder), zal het vel papier bij de 

linkshandigen bij voorkeur naar rechtsonder hellen met een ietwat 

grotere hoek van 20 à 25 (zie illustratie 4.4). 

 - Door een juiste papierligging voorkom je dat linkshandige kinderen 

de hand boven de schrijfregel houden en daardoor schrijven met een 

gekromde pols (zie illustratie 5.1.1). 

 - Een linkshellend schrift wordt bij rechtshandige kinderen beter niet 

geduld.  Maar bij linkshandigen kunnen we het eventueel aanvaarden 

(zie illustratie 3.2). 

 - Linkshandigen houden hun pen iets hoger vast dan rechtshandigen, 

zodat ze zicht hebben op eigen schrift en de middelvinger geen 

vlekken kan maken. 

 

Een milde beoordeling is noodzakelijk en het voortdurend aanmoedigen 

onmisbaar.  Het belangrijkst is dat het schrift leesbaar is. 
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6  Evaluatie 
 

6.1 WAT EVALUEREN? 

 

 We maken onderscheid tussen de evaluatie van de ‘schrijvende’ kleuter en 

die van de leerling van de lagere school. 

 

- Bij de jonge kleuter is het hele schrijfproces veel belangrijker dan de 

kwaliteit van het product.  Bij hem observeren we vooral de betrok-

kenheid. 

 

- De oudere kleuter wordt geobserveerd en geëvalueerd op de 

voorkeurhand, op de schrijfhouding, de bladligging, maar vooral op de 

pengreep.  De schrijfpatronen die kleuters ontwikkelen, geven indicaties 

over zijn schrijftechnische mogelijkheden.  De oudere kleuter moet 

vooral op een positieve manier worden bevestigd. 

 

- Bij de evaluatie van de leerling van de lagere school gaat het om het 

schrijfgedrag en om de kwaliteit van het schrijfproduct. 

   

6.2 HOE EVALUEREN? 

 

 Als leerkracht evalueer je zowel occasioneel als op regelmatige tijdstippen. 

 Je kunt bovendien zowel klassikaal als individueel evalueren. 

 

Je kunt ook evaluatiemodellen gebruiken.  Goede schriftmethodes voorzien 

zowel klassikale als individuele evaluatieformulieren. 

 

- Een klassikaal evaluatieformulier omvat een leerlingenlijst en een reeks 

rubrieken die informeren over de dominantie van de leerling (links- of 

rechtshandig), over de zit- en schrijfhouding, de pengreep, de bladligging 

en over het schrift (vorm, verbonden, regelmatig, verzorgd, 

schrijfsnelheid).  Soms is er ook een rubriek voorzien voor attitudes of 

'gedragskenmerken'. 

 

- Een individueel evaluatieformulier omvat persoonlijke gegevens (naam, 

klas en dominantie) en beoordeelt meer gedetailleerd de schrijfhouding, 

de pengreep en de bladligging.  Er is specifieke aandacht voor de vorm 

en de duidelijkheid van de verschillende letters en hun onderlinge 

verhoudingen, voor de regelmaat in grootte, richting en tussenafstanden, 

voor de vlotheid waarmee het schrift tot stand gekomen is (m.a.w. de 

verbondenheid).  Ook hier is plaats voor evaluatie van attitudes, zoals 

ijver, concentratie, nauwkeurigheid en zin voor controle.  In een bondige 

conclusie kunnen bijzondere aandachtspunten geformuleerd worden. 

 

De bedoeling van een doeltreffende evaluatie is informatie in te winnen 

over de ontwikkeling van het schrijfgedrag en van het schrift.  Daarop kan 

de begeleiding van de leerlingen aansluiten.  Vanuit een evaluatie kun je 

uiteraard ook schrijfproblemen signaleren en besluiten deskundige hulp in 

te roepen (zie ook 7.2). 
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7   REMEDIËRING 

 

 

 Bij schrijfmoeilijkheden kan een diagnose gesteld worden.  Aan een 

diagnose kunnen remediëringen gekoppeld worden. 

 

7.1  SCHRIJFPROBLEMEN DIAGNOSTICEREN 

 

 * Wil een kind goed leren schrijven, dan moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan: 

 

 - Het kind moet, qua coördinatie, voldoende rijp zijn. 

 - De leerkracht moet de ontwikkelingsgang van het motorisch leren 

respecteren, d.w.z.: 

  - het kind moet eerst de natuurlijke bewegingen die aan de basis van 

de bewegingstechniek liggen, kunnen uitvoeren, 

  - het moet vervolgens kunnen reflecteren over die natuurlijke 

bewegingsvormen 

  - pas daarna moet het aanbod van een voorgeschreven 

bewegingsbeeld (bewegingstechniek) kunnen omzetten (oriënteren) 

in een eigen bewegingsbeeld dat uitvoerbaar is; 

 - Het kind moet voldoende oefenkansen krijgen en het moet daarbij 

gecontroleerd en, waar nodig, verbeterd worden. 

 

* Het is goed dat je als leerkracht enig inzicht hebt in de kenmerken en de 

schriftontwikkeling van kinderen.  De volgende momenten in de 

ontwikkeling kunnen een referentiekader vormen. 

 

 Kleuters ‘schrijven’ aanvankelijk met ongeordende heen- en weer-

bewegingen en rondgaande krabbels.  Die evolueren naar zigzag-

krabbels met woordachtige afmetingen.  Het zijn dikwijls pogingen om 

het volwassenschrift te imiteren.  In dat stadium worden drukletters 

gekopieerd.  Maar let op: blokletters tekenen mag, druk(lees)letters 

‘schrijven’ kan later tot schrijfproblemen leiden. 

 

 Bij het begin van de lagere school schrijft een kind vaak onregelmatig en 

onnauwkeurig.  Het schrijft traag en onder behoorlijke spanning.  

Stilaan mindert de spanning en komt het kind tot een snellere uitvoering. 

De vormgeving is erg schools.  De betere fijnmotoriek geeft een 

vloeiender en regelmatiger schriftbeeld. 

 De vormgeving vervormt als de snelheid wordt opgedreven.  Vanaf tien 

jaar ontstaan, dikwijls ten gevolge van imitatie, eigenzinnige vorm-

gevingen: minder verbonden schrift, maar wel sneller uitgevoerd. 

 Een schrijfstijl moet, door oefening en herhaling, ingeslepen worden. 
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7.2  SCHRIJFPROBLEMEN REMEDIËREN 

 

 In de ontwikkeling van de schrijfmotorische vaardigheden kunnen er zich 

verschillende problemen voordoen.  Hier volgt een overzicht van de meest 

voorkomende schrijfmoeilijkheden.  Daarnaast staan suggesties om ze te 

remediëren. 

 

Voorwaarden Probleem Remediëring 

 

Concentratie 

 

- geen blijvende aandacht 

- hyperkinesie 

 

- eerst motiveren 

- nood aan speciale hulp 

 

Motorische 

coördinatie 

- geblokkeerde houding 

 

 

 

 

- motorische handicap 

- ontspanningsoefeningen 

(zie 5.1) 

- stresswerende situaties 

kiezen (achtergrond- 

  muziek) 

- nood aan speciale hulp 

 

Lateralisering - geen duidelijke 

voorkeurhand 

 

- bestaande tests gebruiken 

om een juiste diagnose te 

stellen en op basis daar-

van beslissen met welke 

hand geschreven wordt 

(bij twijfel rechts 

schrijven) 

 

Visuele voorstelling - gebruik van andere 

schrijfvormen 

- verwoorden tijdens het 

aanleren 

- bevragen na uitvoering 

Waarom kies je die vorm? 

Kun je de uitvoering ver-

woorden? Waarin verschilt 

jouw uitvoering met de op-

gegeven vorm? 

 

De handeling Fout Bijsturing 

 

De schrijfhouding 

 

- voorovergebogen romp 

 

- schouders op ongelijke 

hoogte 

 

- zonder voetensteun 

 

 

 

 

- borst tegen schrijfblad 

 

- de romp rechtop (tegen 

een rechte rugleuning) 

- schouders evenwijdig 

met de tafelrand; de 

ellebogen op de tafelrand 

plaatsen 

- platte voetensteun is 

noodzakelijk om de 

goede schrijfhouding te 

bewaren (eventueel 

gebruik maken van een 

bankje) 

- een vuistafstand tussen 

bank en borstkas. 
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De afstand tussen oog 

en blad 

 

- wisselende afstand tussen 

blad en ogen 

- ogen te dicht bij het 

schrijfblad 

- aandacht schenken aan 

het rechtop zitten 

- twee handen met 

gespreide vingers onder 

elkaar vanaf de top van 

de neus tot het blad 

geven een goede 

oogafstand 

 

De pengreep - verkeerd 

- krampachtig 

 

- te hoog of te laag 

- oefenen met pincetgreep 

- gebruik van driekantige 

potloden (triple) 

- gebruik van een hulpstuk 

op het potlood 

De schrijfdruk - een ongelijkmatige 

schrijfdruk 

- gebruik maken van 

carbonpapier 

 

De bladligging 

 

- helling van het schrijfblad 

 

- verkeerde plaatsing van 

de schrijfhand 

- het schrijfblad is niet ge-

fixeerd 

 

- het schrijfblad heeft een 

wisselende ligging 

 

- het schrijfblad blijft niet 

liggen 

 

 

 

- het schrift heeft geen 

constante helling 

 

- het liefst werken op een 

licht hellend tafelblad   

- de schrijfhand onder de 

schrijflijn houden 

- de niet-schrijvende hand 

bewaakt en bewaart de 

bladligging 

- gebruik maken van een 

vaste onderligger om de 

juiste ligging te 

behouden 

- met kleefband het blad 

tijdelijk vastleggen; 

nadien de kleefband 

gebruiken als 

referentielijnen 

- hellingslijnen in de 

schrijfschriften 

 

Het schrijftempo 

remediëren   

- een traag schrijftempo 

 

 

 

 

 

 

- een blijvend traag tempo 

 

 

 

 

- een onregelmatig ritme bij 

het schrijven 

- 1 minuut schrijven en het 

aantal letters tellen en 

proberen dit aantal op te 

voeren (vlotte schrijvers, 

einde lagere school, 

komen tot 80 à 100 

letters per minuut); 

- overschrijfoefeningen 

(wekelijks gedurende 5 

minuten) met berekening 

van de schrijfsnelheid 

(tempokaart) per minuut 

- ritmische ondersteuning 

geven bij het schrijven, 

bv. ritmische 

achtergrondmuziek 

geven 
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Het product Fout Bijsturing 

 

De vorm 

 

- ambigue lettervormen, bv. 

u en v, m en w 

- onleesbare lettervormen 

 

 

 

- te sterk variërende 

lettervormen met 

wisselende grootte 

 

- verminderde leesbaarheid 

bij moeilijke verbindingen 

 

- een ‘houterig’ schrift 

 

- te groot of te klein 

schrijven 

 

- teruggrijpen naar het 

schrijfpatroon 

- de letter (afzonderlijk en 

in verbinding) opnieuw 

aanleren met een 

vernieuwde oriëntering 

- opnieuw op spoorlijnen 

werken (voor de 

verhouding) uitgaande 

van een ongelinieerde 

uitvoering. 

- moeilijke verbindingen 

afzonderlijk inoefenen 

(br, bo, vr, wr, schr...) 

- schrijfpatronen herhalen, 

oefenen 

- tussen spoorlijnen 

schrijven 

 

De regelmaat - een onregelmatig schrift 

 

- onregelmatig cursief 

 

- slechte aanzetten van 

letters 

- slechte spatiëring tussen 

de woorden 

 

- botsende, overlappende 

letters 

 

- te overheersend arcade- 

of guirlandeschrift 

 

- opnieuw tussen 

spoorlijnen werken 

- gebruik maken van een 

hellingslijn 

- vertrekken op aanvangs-

stippen 

- een ‘constante breedte’ 

tussen de woorden 

inschakelen 

- inlassen van 

penopheffingen om 

botsende letters te 

voorkomen 

- verschillende 

schrijfpatronen 

combineren 

 

 

 Wat bij ernstige schrijfstoornissen? 

 

 Bij kinderen met ernstige schrijfmotorische problemen moet er eerst een 

psychomotorische test en een schrijfproef worden afgenomen.  Vanuit de 

resultaten van de tests wordt dan een goed begeleidingsplan opgesteld.  

De begeleiding zal dan tweeërlei zijn: op algemeen psychomotorisch 

vlak én op schrijfmotorisch vlak. 
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8   SCHOOLWERKPLANNING 

 

 

 Het ontwikkelen van de schrijfmotorische vaardigheden is een belangrijke 

opgave voor een basisschool.  Heel wat aspecten belangen het hele 

schoolteam aan.  Het is goed dat daarover van gedachten wordt gewisseld 

met al de betrokkenen. 

 

8.1  WELKE SCHRIFTMETHODE KIEZEN? 

 

 Een school moet kiezen voor eenvormigheid in schrift.  De keuze van een 

schriftmethode kan daartoe bijdragen. 

Dit leerplan legt uiteraard geen bepaalde schriftmethode op. 

Het geeft wel criteria waaraan een goede schriftmethode moet voldoen.  

 

CRITERIA WAARAAN EEN GOEDE SCHRIFTMETHODE 

MOET VOLDOEN 

 

- een sober schrift: 

 - volgens de fijnmotorische mogelijkheden van het kind 

 - volgens de uitvoeringssnelheid 

 

- letter- en cijfervormen: 

 - met zo weinig mogelijk halen 

 - met zo weinig mogelijk penopheffingen 

 

- een verbonden schrift: 

 - met verbindingshalen waar nodig 

 - een vloeiend en regelmatig schrift 

 

- een licht hellend schrift: 

 - uitvoerbaar met een draaiende voorarm op een blad met een 

helling van 15 

 - ook toepasbaar voor linkshandigen 

 

8.2  WELKE LEERLIJN VOLGEN DOORHEEN DE BASISSCHOOL? 

 

EEN LEERLIJN VOOR SCHRIFT IN DE KLEUTERSCHOOL 

 
Bij peuters en 

jongste kleuters: 
- krabbels als een boodschap tekenen en lezen (communicatieve functie) 

- betekenisvolle tekens uit de omgeving lezen en natekenen 

- lezen aan schrijven koppelen (bij voorlezen door de leerkracht) 

- grofmotorische oefeningen uitvoeren die de onafhankelijke en de 

gedifferentieerde werking van het lidmaat uitlokken 

- grafische oefeningen uitvoeren voor de ontwikkeling van de fijn-motoriek 

 

Bij oudere kleuters 

(3e kleuterklas): 

- de goede schrijfhouding leren aannemen (zie 3.1) 

- de juiste pengreep verwerven (zie 3.1) 

- zorgen voor een goede bladligging (zie 3.2) 

- de belangrijkste schrijfpatronen met het oog op  de latere letters in-

oefenen in de juiste schrijfrichting (zie 3.3) 
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- gradatie in begrenzing en uitvoeringsgrootte: 

- zwevend schrijven (op ongelinieerd papier, geen begrenzing) 

- op één lijn (steunlijn) schrijven (één begrenzing) 

- tussen twee spoorlijnen schrijven (twee begrenzingen) 

- groot, middelgroot, klein 

- schrijfpatronen combineren voor motorisch vaardige kinderen 

- nog veel grafische oefeningen uitvoeren om de fijnmotoriek te 

ontwikkelen: 

  - boodschappen en verhalen in ‘eigen schrift’ schrijven en lezen 

  - ‘schriftelijk’ communiceren, o.a. met ‘getekende’ blokletters alleen 

 uitzonderlijk druk-(lees)letters laten kopiëren of schrijven 

   (Drukletters kunnen wel het leren lezen ondersteunen maar ze zijn 

geen verbonden schrift en ze kunnen de verkeerde automatismen in 

de hand werken.)  

 - enige cijfer- en letterbetekenis ontdekken 

 

EEN LEERLIJN VOOR SCHRIFT IN DE LAGERE SCHOOL 

 
In het eerste leerjaar: - aanknopen bij de 3e kleuterklas door: 

  - de schrijfpatronen te herhalen en uit te breiden 

  - de gradatie in begrenzing en uitvoeringsgrootte toe te passen 

- het schrijven aan te leren door 

  - cijfers te oefenen 

  - rekentekens: + - =  = < > te oefenen 

  - de kleine letters te oefenen 

  - verbindingen in woorden en korte zinnetjes te oefenen 

  - eenvoudige leestekens (de punt, het vraagteken en het 

uitroepteken) te schrijven 

 
In het tweede leerjaar: - het schrijven aan te leren en te oefenen bij: 

  - de hoofdletters (niet noodzakelijk Y, Q en X), afzonderlijk en in 

verbinding 

  - herhaling van de kleine letters in wisselende lettercombinaties 

  - de komma en de dubbele punt als leestekens 

  - rekentekens:  x : ( )  
 
In het derde en 

vierde leerjaar: 
- het schrijven te oefenen bij: 

  - moeilijkere letters (o.a. de hoofdletters Y, Q en X) en verbindingen 

  - vormverbetering 

  - automatisering van het schrift 

 
In het vijfde en 

zesde leerjaar: 
- het schrijven te oefenen bij: 

  - woordtekens: het weglatingsteken, het liggend streepje en het deel-

teken 

  - als aanzet tot persoonlijk handschrift 

  - met accent op het zelfsturende en het zelfcontrolerende  

  - bv. occasioneel schrijven van sierschrift 

  - en - binnen het team te beslissen - bij ‘klavierschrift’? 
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8.3  WELK LESSENROOSTER? 

 

 In de kleuterschool 

 

De verre voorbereidingen op het schrijven kaderen in de dagelijkse 

(bewegings)activiteiten in de kleuterschool. 

Het kleuterschrijven wordt in de loop van de derde kleuterklas altijd 

geïntegreerd toegepast.  Dat wil zeggen: ingebed in activiteiten waar de 

kleuters zich betrokken bij voelen. 

 

In de lagere school 

 

Het aanvankelijk schrijven, in de eerste twee leerjaren van de lagere school, 

dient zodanig geprogrammeerd te worden dat er wekelijks (bijvoorbeeld 

een half uur) systematische instructie en/of oefening plaatsvindt.  In het 

eerste leerjaar mag men zelfs tweemaal per week een half uur hiervoor 

voorzien.  Het lessenrooster legt de les schrift op een moment dat de 

leerlingen fysiek relatief ontspannen zijn. Dus het liefst in de ochtend, maar 

niet onmiddellijk na een speeltijd of na een les bewegingsopvoeding. 

Het voortgezet schrijven komt geïntegreerd aan bod in allerlei 

leeractiviteiten.  Het gaat hier veeleer om blijvende aandacht schenken aan 

een leesbare vormgeving. 

 

8.4  HOE APARTE REMEDIËRING ORGANISEREN? 

 

 Het is best mogelijk dat, ondanks alle hulp sommige kinderen nauwelijks of 

niet leesbaar schrijven, het tempo niet kunnen volgen in een schriftles, 

klagen over pijn en vermoeidheid en te gespannen blijven. 

 

Die kinderen hebben vaak ook problemen met de grove motoriek en met 

coördinatieve vaardigheden.  De leerkracht bewegingsopvoeding kan 

daarover geraadpleegd worden. 

 

Bij zware twijfels over de voorkeurhand kan de school een beroep doen op 

een CLB-onderzoek. 

 

Over ernstige schrijfstoornissen moet de leerkracht de directeur van de 

school en de ouders informeren.  Er kan in overleg tussen de leerkracht, de 

taakleerkracht, het kind, de ouders, de directie en een CLB-adviseur voor 

gespecialiseerde hulp worden gezorgd. 

 

8.5  EN WAT DOEN WE MET KLAVIERSCHRIFT? 

 

 Dit leerplan is een open plan.  Het bevat naast de doelen die zeker dienen 

nagestreefd en bereikt, ook altijd ruimte voor doelen die bij evoluerende 

noden en de specifieke situatie van de school aansluiten. 

Zo kan het team bij zijn schoolwerkplanning nagaan of er al stappen 

kunnen worden gezet in de richting van vaardig omgaan met klavierschrift 

(zie ook 3.4).  Daarbij houdt het onder meer rekening met praktische 

mogelijkheden en beperkingen (beschikbaarheid van apparatuur, de 

deskundigheid van de leerkrachten, enz.).  Het getuigt in elk geval van een 

toekomstgerichte visie als dat onderwerp op school aan de orde kan worden 

gesteld. 
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10  CONCORDANTIELIJST 

 

ONTWIKKELINGSDOELEN EN EINDTERMEN VOOR VERSCHILLENDE LEERGEBIEDEN 

VERSUS DOELEN VAN HET LEERPLAN SCHRIFT 

 

ONTWIKKELINGSDOELEN LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 

1 LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 - MOTORISCHE COMPETENTIES 

 

ZELFREDZAAMHEID IN KINDGERICHTE 

BEWEGINGSSITUATIES 

 

Complexe lichaams- en bewegingsorganisatie 

 

De kleuters: 

 

1.7   kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen 

functioneel en gecoördineerd inschakelen. 

 

1.8   voeren de voornaamste basisbewegingen uit zonder teveel 

overtollige meebewegingen. 

 

 

Voorkeurlichaamzijde 

 

De kleuters: 

 

1.11  tonen een duidelijke linker of rechter voorkeur voor één-

 handige taken. 

 

 

Complexe ruimte- en tijdsfactoren 

 

De kleuters: 

 

1.25  kunnen doelgericht een beweging onderbreken en laten 

 opvolgen door een andere beweging. 

 

GROOT-MOTORISCHE EN KLEIN-MOTORISCHE 

VAARDIGHEDEN IN GEVARIEERDE SITUATIES  

 

Klein-motorische vaardigheden 

 

De kleuters: 

 

1.28  tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel 

 aanwenden van klein-motorische vaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3, 26 

 

 

 

 

 

 

 

13, 14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

11, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 6 

 

 

1.29  kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende 

 situaties voldoende nauwkeurig, gedoseerd en ontspannen 

 uitvoeren. 

7 
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1.30 kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 

voorwerpen. 

 

OPLOSSEN VAN KIND-AANGEPASTE 

BEWEGINGSPROBLEMEN 

 

De kleuters: 

 

1.34 kunnen geconcentreerd bezig blijven met een bewegings-

probleem. 

 

3 LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 - ZELFCONCEPT EN HET SOCIAAL FUNCTIONEREN 

 

De kleuters: 

 

3.5  tonen in diverse begewegingssituaties een variatie aan 

innerlijke beleven. 

 

3.11 kunnen materiaal op de geëigende manier gebruiken. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

16, 33 

 

 

4, 5 
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EINDTERMEN  LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 

1 LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 - MOTORISCHE COMPETENTIES 

 

ZELFREDZAAMHEID IN KINDGERICHTE 

BEWEGINGSSITUATIES 

 

Lichaams- en bewegingsbeheersing 

 

De leerlingen: 

1.1  kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende 

flexibele en verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en 

complexe bewegingssituaties. 

 

Voorkeurlichaamszijde, lichaamsopbouw, lichaamsbesef 

 

De leerlingen: 

1.4  kennen hun voorkeurhand en -voet en kunnen deze ook 

  efficiënt gebruiken. 

 

Rustervaringen 

 

De leerlingen: 

1.7  hebben in rust controle over ademhaling en spieren. 

 

GROOT-MOTORISCHE VAARDIGHEDEN EN ACTIES IN 

GEVARIEERDE SITUATIES 

 

Ritmisch en expressief bewegen 

 

De leerlingen: 

1.21 kunnen bewegingsvormen uitvoeren op een opgelegd ritme. 

 

KLEIN-MOTORISCHE VAARDIGHEDEN 

IN GEVARIEERDE SITUATIES 

 

De leerlingen: 

1.26 kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende 

situaties voldoende nauwkeurig gedoseerd en ontspannen 

uitvoeren. 

 

1.27kunnen de functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het 

hanteren van voorwerpen. 

 

3 LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 - ZELFCONCEPT EN HET SOCIAAL FUNCTIONEREN 

 

De leerlingen: 

*3.1 zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 47, 50 

 

 

 

 

 

13, 14, 15, 45, 45.1, 45.2 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

11, 12, 42, 48 

 

 

 

 

 

46.2, 47, 48 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

59 
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ONTWIKKELINGSDOELEN MUZISCHE VORMING 

 

1MUZISCHE VORMING - BEELD 

 

De kleuters kunnen: 

 

1.2   materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en 

experimenteren. 

 

1.3   kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en 

de ontdekking van beeldelementen verwoorden. 

 

1.5   impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en 

plezier scheppen in het zoeken en vinden. 

 

6 MUZISCHE VORMING - ATTITUDES 

 

6.2  ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om 

hun expressiemogelijkheden te ontdekken. 

 

 

 

 

6 

 

 

18, 40, 41, 49, 50 

 

 

11, 12, 44 

 

 

 

 

17, 44, 46 

 

EINDTERMEN MUZISCHE VORMING 

 

1MUZISCHE VORMING - BEELD 

 

De leerlingen kunnen: 

 

1.5   beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en 

gereedschappen en materialen hanteren om beeldend vorm 

te geven op een manier die hen voldoet. 

 

 

 

 

 

52 ©



  
 

Concordantielijst █ 70 

 

ONTWIKKELINGSDOELEN NEDERLANDS 

 

3 NEDERLANDS "LEZEN" 

 

De kleuters: 

 

3.1  kunnen aan de hand van visueel materiaal een boodschap 

herscheppen. 

 

3.2  kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband 

met concrete activiteiten begrijpen. 

 

3.3  kunnen op materialen, in boeken, op uithangborden lettertekens 

onderscheiden van andere tekens. 

 

4 NEDERLANDS "SCHRIJVEN" 

 

De kleuters kunnen: 

 

4.1  een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel 

materiaal. 

 

4.2  met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel 

van symbolen vastleggen en kenbaar maken. 

 

4.3  onvolledige eenvoudige beelden aanvullen. 

 

 

 

 

17 

 

 

18, 24 

 

 

18, 24 

 

 

 

 

 

 

18, 24 

 

 

18, 24 

 

 

59 

 

EINDTERMEN NEDERLANDS 

 

4 NEDERLANDS SCHRIJVEN 

 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren): 

 

4.1  overzichten, aantekeningen, mededelingen op- en 

  overschrijven. 

 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): 

 

4.7  de leerlingen kunnen voor het realiseren van bovenstaande 

eindtermen bovendien: 

   - hun teksten verzorgen rekening houdende met 

handschrift en lay-out; 

 

*4.8 de leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen 

voor spreken, luisteren, lezen en schrijven de volgende 

  attitudes: 

 

   - spreek-, luister-, lees- en schrijfbereidheid; 

   - plezier in luisteren, spreken, lezen en schrijven; 

   - bereidheid tot nadenken oer het eigen luister-, spreek-, 

lees en schrijfgedrag; 

   - bereidheid tot het naleven van luister-, spreek-, lees- en 

schrijfconventies; 

   - weerbaarheid. 

 

 

 

 

46, 57 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

6, 57, 58 
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ONTWIKKELINGSDOELEN WERELDORIËNTATIE 

 

2 WERELDORIENTATIE - TECHNOLOGIE 

 

De kleuters: 

 

2.5   tonen zich bereid om veilig om te gaan met materialen en 

gereedschap van de klas. 

 

6 WERELDORIENTATIE - RUIMTE 

 

RUIMTELIJKE ORIENTATIE 

 

De kleuters: 

 

6.1   kunnen een menselijke figuur tekenen met de belangrijkste 

lichaamsdelen (het hoofd, de romp, de benen, de armen, de 

oren, de ogen, de neus en de mond) op de juiste plaats. 

 

6.2   kunnen inschatten hoeveel ruimte hun eigen lichaam 

inneemt. 

 

6.3   vinden zelfstandig hun weg in een vertrouwde omgeving. 

 

6.5   kennen de betekenis van volgende pictogrammen: 

 

   - de pijl, 

   - de uitgang, 

   - het toilet. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

7, 8, 9 

 

 

10 

 

24 

 

 

EINDTERMEN WERELDORIËNTATIE 

 

2 WERELDORIENTATIETECHNOLOGIE 

 

ATTITUDES 

 

De leerlingen: 

 

*2.10  tonen zich bereid nauwkeurig en veilig te werken, geen 

materiaal te verkwisten en zorg te dragen voor hun 

gereedschap. 

 

 

 

 

 

 

6 
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ONTWIKKELINGSDOELEN WISKUNDE 

 

2 WISKUNDIGE INITIATIE - METEN 

 

De kleuters kunnen: 

 

2.2   dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis 

van één of twee gemeenschappelijke kenmerken. 

 

2.4   in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, 

grootheden en figuren, in functie van een kwalitatief 

kenmerk. 

 

3 WISKUNDIGE INITIATIE - RUIMTE 

 (INITIATIE OP MEETKUNDE) 

 

De kleuters kunnen: 

 

3.1  handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, 

onder, naast, voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op 

elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten, omhoog en omlaag" 

in hun juiste betekenis gebruiken.  Zij kunnen pictogrammen in 

verband met "richtingen" als symbolen hanteren. 

 

 

 

 

10, 21 

 

 

20, 22 
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EINDTERMEN WISKUNDE 

 

1WISKUNDE - GETALLEN 

 

BEGRIPSVORMING - WISKUNDETAAL - FEITENKENNIS 

 

De leerlingen: 

 

1.5   kunnen natuurlijke getallen van maximaal 10 cijfers en 

kommagetallen (met 3 decimalen), eenvoudige breuken, 

eenvoudige procenten lezen, noteren, ordenen en op een 

getallenlijn plaatsen. 

 

1.6   kunnen volgende symbolen benoemen, noteren en hanteren: 

 

   =  <  > + - x . : / + % en ( ) in bewerkingen 

 

 

 

 

 

 

39.1, 39.2 

 

 

 

 

39.1, 39.2 
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