
NADELEN BTOKSCITRIFTScHRUFMETI{ODE VOORDËLEN ELOKSCHRIFT

Tien

Drie

Zes

Twee

JAREN

Twaall Niet duidelijk hanteren van spat¡es,

tekst wordt een brei
lnstromers schrijven verbonden schrift
Leerlingen kunnen het verbonder.t
schrift niet lezen

lnstromers vanuit een andere school
hebben tijcl nodig om zich het
blokschrift eigen te maken
Niet of rnoeilijk kunnen lezen van

het verbonden schrift
Meer moeìte rnet b-d-wisselinq
Weerstand bij ouders

Pennenstreken
Blokschrift

Eenvoudiq aan te leren
Beter leesbaar

Woorden worden aan elkaar geschre
ven, kinderen hebben moeite met
spat¡es
Verkeerd aangeleerde letters zijn

moe¡l¡jk te herstellen

Woorden worden aan elkaar
geschreven, kinderen hebben moeìte
met spatìes
Verkeerd aangeleerde letters zijn

moeilijk te herstellen

De schrìjfletter is dezelfde als

de leesletter en het kost hrerdoor
mìnder tijd om deze aan te leren
Later schrijft iedereen los

Schrijven leer je zo!

Schrijven leer je zo! Beter leesbaar handschrift
Sluit aan bij het aanleren van de letters
in groep 3

Geen onduidel¡jke lettervormen
Blokschnft wordt door bijna iedereen
geschreven
Voor de leerkracht is het blokschrift
gemakkelijker om na te kijken

Schrijven leer je zo! Eenvoudige letters clie gemakkelijk
nageschreven kunnen worden

Pennenstreken
Blokschrift

Eenvoudige letters
Duldelijk leesbaar

zoals kleuren, tekenen, knippen, het maken
van voorbereidende schrijfpatronen, het
schrijven van de eigen naam en het naschrij-

ven van letters en cijfers. Kinderen die schrijf-

onderwijs krijgen voordat ze er klaar voor
zijn, raken vaak ontmoedigd en kunnen
slechte schrijfgewoonten ontwikkelen die
later moeilijk te corrigeren zijn (Van Hartings-
veldt & De Vries, 201ó).

¡ Neem voldoende tijd voor expliciete lesin-

structie bij het aanleren van de letters. Hierbij
zijn het voordoen van het vormen van de
letters met visuele en verbale aanwijzingen
van de leerkracht, herhaalde oefening met
directe feedback door de leerkracht en

zelfevaluatie door de leerling van belang.
Zorg hierbij voor voldoende herhaling tot
de letters goed zijn geâutomatiseerd.

¡ Consequent zijn in het gebruik van één

handschrift bij het aanleren en automatiseren
van de letters en het schrift. Dit ook duidelijk
corrigeren, ook bij andere schrijftaken dan de
schrijfles. Enkel zo kan het aangeleerde goed
gea utomatiseerd worden.

o Het geven van objectieve feedback door
de leerkracht op het schrijven, ooktijdens
andere lessen dan de schrijfles. Zoals bij-
voorbeeld feedback over de lettervorm of
het schrijven op of tussen de lijnen. Deze
feedback bespreek je met de betreffende
leerling. Denk aan één concrete aanwijzing
per keer, positief bekrachtigen door te
benoemen wat goed is gegaan en waar de

leerling de volgende keer extra op kan letten,

dit ook visueel ondersteunen voor de volgen-
de schrijfles. Hiernaast ook de leerling eigen
doelen laten stellen en zelf leren kiezen wat
goed is gegaan en wat beter kan, door
bijvoorbeeld een zonnetje om de beste

letter of het woord te tekenen.
o Het ¡ntegreren van hetgeen in de schrijf-

lessen geleerd wordt binnen de schrijftaken
van andere vakken zal het schrijfgedrag
positief beïnvloeden. En maakt dat de leer-

lingen op die momenten meer gericht zijn

op het schrijfresultaat. Het schrijven moet
belangrijk gemaakt worden bij alle vakken
(Hatfield, 201 3).

o Het schrijven functioneel en betekenisvol
maken. Daarnaast is het effectief veel variatie
en herhaling aan te brengen tijdens het

oefenen, des te beter wordt het ingeslepen
in het brein. Dit wordt ook ondersteund door
de'differential learnin g approach'. Veel

va riatie va n pa pler, ond e rg rond, sch rijfmate-
riaal en greep alsook lichaamspositie b¡j het
aanleren van het schrijven resulteert in een

vloeiendere schrijfbeweging en minder druk
op het papier, waarbij de schrijfsnelheid ook
hoger blijkt (Marquard, Meyer, Schneider,
& Hilgermann,2016).

De lìteratuurlijst is te vinden op
www.jsw.n l/artikelen
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dat zij met het blokschrift werken, welke
methode zij hiervoor gebruiken en welke
voor- en nadelen zij benoemen met
betrekking tot het blokschrift.

ScHRUVEN VAN ESSENTIEEL BELANG

Met de verkregen kennis blijkt dat het aanleren
van blokletters minder aanleertijd en moto-
rische coörd i natie vereist. Als be la n g rij kste
nadeel wordt de moeite met spatiëring
vermeld. Vooralsnog weegt dit niet op tegen
het feit dat het verbonden schrift duidelijk
cognitieve voordelen heeft voor het ontwik-
kelende kinderbrein.
Met de kennis die wij verkregen hebben,
zijn wij voorstander van het aanleren van

het verbonden handschrift binnen het reguliere
' basisonderwijs. Wij willen de cognitieve voor-

delen ten aanz¡en van hetverbonden schrift
laten prevaleren.
Het creëren van goede voorwaarden voor
het aanleren en automatiseren van beide
handschriften is essentieel. Wij zijn dan ook

Tobel 2 - Aontoljoren
blokschrift en schrijfmef hode

een groot voorstander van het geven van

frequent en kwalitatief schrijfonderwijs,
met tevens aandacht voor de kwal iteit van

het handschrift tijdens andere vakken waarbij
geschreven wordt. Schrijven is namelijk nog
altijd van essentieel belang voor de partici-
patie, het mee kunnen doen van de leerling
op school (American Handwriting Analysis
Foundation, 201 6). En blijft daarmee ook
een belangrijk onderwerp voor de leerkracht.

TTPSVOOR DE PRAKTUK
. Start het schrijfonderwijs als bij het kind

voldoend e sch rijfvoorwaa rd en aanwezig zijn,
zodat het kind voldoende kan profiteren van

de instructies tijdens het schrijfonderwijs.
Naast de perceptueel-motorische en cogni-
tieve componenten spelen ook volgehouden
aandacht en motivatle een grote rol. ln de
kleuterklas moet voldoende aandacht be-
steed worden aan het ontwikkelen van een
adequate pengreep en uitgangshouding,
de uitvoering van de papier- en pentaken,

Schrijven is nog ollijd
von esseniieel belong voor
de porticipotie, het mee kunnen
doen von de leerling op school
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