
Schrijfonderwijs 

Op basisschool Los Hoes werken wij met de schrijfmethode ‘Schrijven leer je zo!’ 

Kinderen op basisschool Los Hoes leren aan de hand van deze methode blokletters 
schrijven. 

We hebben besloten  geen verbonden schrift aan te leren omdat we uit ervaring hebben 

geleerd dat veel kinderen moeite hebben met het uitvoeren van de schrijfbeweging van 

het verbonden schrift. De kinderen vinden het maken van lussen ingewikkeld. Ook zijn 

veel letters en verbindingen van het gebonden schrift complex. 

Daarbij herkennen kinderen de geschreven letters niet in de gelezen letters. De letters 
zijn dus weinig betekenisvol. 

Waarom kiezen voor blokschrift? 

Leren schrijven vraagt naast leren rekenen en leren lezen een geweldige inspanning van 

kinderen. Schrijven behoort tot de meest onderschatte en complexe vaardigheden die 

het kind zich in zijn schoolperiode eigen moet maken. Er worden hoge eisen gesteld aan 

het motorische niveau van het kind. 

In de methode ‘Schrijven leer je zo!’ wordt gekozen voor het blokschrift. De 

bewegingsstructuur is eenvoudig, de vorm is simpel en helder, en er is een duidelijke 

overeenkomst met gedrukte letters, die gemakkelijk herkend worden. Bovendien blijkt 

dat de leesbaarheid van het schrift behouden blijft, in tegenstelling tot snel geschreven 

verbonden schrift, dat al snel onleesbaar wordt. 

Leren schrijven in het blokschrift ondersteunt het leesproces. Dit blijkt vooral bij 

‘taalzwakke’ kinderen. Deze kinderen hebben veel moeite met het herkennen van letters 

en woorden. Vooral door de omschakeling van het verbonden schrift naar blokletters en 

omgekeerd, is het voor deze kinderen heel moeilijk om tot letter- of woordherkenning te 

komen. Door te kiezen voor blokschrift hoeven kinderen niet meer om te schakelen. 

De voordelen van het blokschrift blijken ook op langere termijn enorm te zijn. Het schrift 

is eenvoudig leesbaar en helder van vorm. De letters zijn herkenbaar en leiden vlot tot 
een leesbaar handschrift. Op de letterkaarten zie je hoe de letters worden aangeboden. 

De methode ‘Schrijven leer je zo!’ 

De methode werkt met zogenoemde verkeerslichtletters. Het kind verkent de beweging, 

richting en vorm van de letters en cijfers door middel van oriëntatietekens die de 

schrijfbeweging aangeven. 

Voorbeeld: 

De letter h begint bovenaan bij het groene verkeerslicht. Bij het gele verkeerslicht wacht 
je. Bij het rode verkeerslicht stop je. 

Door te oefenen op ongelinieerd papier kan het kind na het verinnerlijken van de 

bewegingsrichting aan de hand van het voorbeeld al zijn aandacht richten op het 

afleggen van een goed traject en op de meest ideale vorm. Vervolgens schrijft het kind 

met variaties van grootte, dikte en snelheid. Het kan een aantal malen achter elkaar 
oefenen, waarbij het kan aangeven welke letter het best gelukt is. 



In ‘Schrijven leer je zo!’ is gekozen voor een bijzondere aanpak van de liniatuur. Die is 

namelijk in alle gevallen groter dan in andere schrijfmethoden. De meeste 

schrijfmethodes hanteren een liniatuur die voor de meeste kinderen te klein blijkt te zijn, 

wat remmend en frustrerend werkt: ze moeten veel bijsturen om hun individuele 

lettergrootte aan te passen aan de te smalle hulplijntjes van het schrijfschrift. 

In deze methode leert het kind schrijven tussen kleurenrasters. Het kind schrijft de romp 

van de kleine letters in de witstroken, de stok in het luchtvak (blauw) en de staart in het 

grondvlak (groen). De sleutelwoorden ‘lucht’ en ‘grond’ geven het kind veel steun bij het 
leren automatiseren van de vorm van de letters. 

Het doel van ons schrijfonderwijs is elk kind een goed leesbaar handschrift te leren dat er 

verzorgd uitziet en dat in een vlot tempo geschreven kan worden. Ervaringen van een 

andere basisschool in Haaksbergen, die nu een aantal jaren met deze schrijfmethode 

werkt, wijzen erop dat kinderen dit doel inderdaad bereiken. Zelfs motorisch zwakkere 
kinderen ontwikkelen een goed leesbaar handschrift. 

We verwachten dat kinderen m.b.v. deze methode een goed leesbaar handschrift 

ontwikkelen. 

Wil je meer weten over deze schrijfmethode: www.schrijvenleerjezo.nl  

 

http://www.schrijvenleerjezo.nl/

