
8 februari 2023 

Studiemiddag Handiger handschrift Utrecht 
Tijd  :  15.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)  

Locatie  :  OBS Het Zand, Pauwoogvlinder 18, 3544 DB Utrecht 

Organisatie :  Alles in Beweging & De Schrijfladder 

 

Programma 
14:45 Inloop 

15:00 Plenaire inleiding 

15:20 Workshopronde 1 

16:20 Pauze en standjes bekijken 

16:50 Workshopronde 2 

17:50 Afsluiting 
 

 

Inleiding 
Merk jij ook dat de kinderen in groep 1 & 2 steeds meer moeite hebben met fijnmotorische activiteiten als ritsen, 

veteren, kleuren, knutselen etc.?  En dat de gebruikte handschriftmethode in groep 3 & 4 voor veel kinderen niet 

werkt, want het handschrift blijft traag en/of onleesbaar?  Ondanks grote inzet van de leerkrachten lukt het nauwelijks 

om de letters de juiste vorm te geven en binnen de lijntjes van het schrift te blijven. Zowel kind als leerkracht raakt 

gefrustreerd en gedemotiveerd.... 

Op deze studiemiddag leggen we uit waarom leren schrijven van grote (ontwikkelings)waarde is en wat een school / 

leerkracht kan doen om de kinderen goed voor te bereiden op effectief handschriftonderwijs 

 

4 Workshops met de volgende thema's: 
1. De Schrijfladder voor groep 1 & 2 en voor groep 3 & 4 

2. Stimuliz - het leerlingvolgsysteem voor de fijne motoriek en handschrift 

3. Handiger handschrift - de splinternieuwe handschriftmethode van De Schrijfladder 

4. Ontwikkelen van een goede pengreep en schrijfhouding, werken met schrijfpatronen 

Maak kennis met de nieuw ontwikkelde handschriftmethode Handiger handschrift van De Schrijfladder 
Handiger handschrift bestaat uit 2 handschriften of alfabetten: een verbonden schrift en een halfverbonden 

blokschrift. Deze 2 handschriften of alfabetten liggen zo dicht bij elkaar dat ze goed samen te gebruiken zijn in één 

klas.  M.b.v. de online schrijflessen en de werkbladen uit De Schrijfladder kunnen leerkrachten de klas optimaal laten 

profiteren. Alle handschriftlessen (behorend bij de schriften) worden door Marjon online gegeven en per bladzijde 

voorgedaan met de hand. De leerkracht kan de kinderen observeren en daar ondersteunen waar nodig. 

 

Workshopleiders 
Marjon van Sambeek, Sabrine van Everdingen, Ingrid Vrenken & Hans Stroes 

 

Kosten 150,-   
Dit is inclusief: 

• het boekje Stimuleren van handigheid bij kinderen 

• 9 verschillende schriften voor groep 3 van Handiger handschrift 

• 3 maanden proefabonnement op De Schrijfladder 

Let op!   

• Bij inschrijving wordt meteen afgerekend via Ideal (zonder betaling is de inschrijving ongeldig).  

• Er kunnen maximaal 120 mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met inschrijven…. 

Inschrijven en meer informatie 
https://allesinbeweging.net/studiedagen/12/studiemiddag-handiger-handschrift-utrecht  

Schrijven moet blijven! 

https://allesinbeweging.net/studiedagen/12/studiemiddag-handiger-handschrift-utrecht

