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Handiger handschrift 
Leer kinderen schrijven met De Schrijfladder 

 

Op zoek naar een nieuwe handschriftmethode?   

Ontevreden over de huidige handschriftmethode?   
 

Vanaf schooljaar ‘22/’23 kunnen scholen starten met De Schrijfladder als dé handschriftmethode in groep  (2 en) 3.   

 

Verbonden schrift en halfverbonden blokschrift 
De Schrijfladder biedt digitaal en in schriftjes 2 handschriften aan: een verbonden schrift en een halfverbonden 

blokschrift. Hieronder meer informatie over de methode en de gebruikte schriften.  

 

         

 

Keuze voor A-5 schriften en rechtshellend schrift 
 

Het schrift ligt altijd schuin, waardoor de gebruikte kleurige poppetjes rechtop (!) staan.  Daardoor leren de kinderen op 

logische wijze het schrift goed neer te leggen. Dit bevordert een natuurlijke schrijfhouding.  
 

Een A5-schrift heeft weinig ruimte op de tafel nodig, waardoor kinderen ook makkelijker kunnen oefenen met de twee 

verschillende handfuncties. De schrijfhand kan op dezelfde plek blijven en de hulphand transporteert het schrift.  
 

Voor linkshandigen worden in de methode specifieke instructies gegeven. 

 

            

‘Bij de juiste schriftligging, krijg je een goede schrijfhouding cadeau!’ 
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Voordelen van beide handschriften 

➢ Ergonomisch: beide handschriften lokken de ontwikkeling van een natuurlijke schrijfhouding uit.  
➢ Psychologisch: beide handschriften zorgen voor meer succeservaringen (gemakkelijker aan te leren en beter 

leesbaar). 
➢ De letters a, d, g en o hebben boven in de romp een spitse neus. Deze vereenvoudiging zorgt ervoor dat de letter 

leesbaarder wordt en het geeft de mogelijkheid om even te stoppen in het lettertraject. 
➢ Beide alfabetten hebben veel overeenkomsten. Als een leerkracht kinderen in de klas heeft die verbonden 

schrijven én kinderen die halfverbonden blokschrift schrijven, is dit makkelijker te combineren. 
➢ Beide handschriften hebben dezelfde vereenvoudigde hoofdletters. 

 

Voordelen verbonden handschrift De Schrijfladder 

➢ Elke letter start met dezelfde ophaal vanaf de grondlijn, een vereenvoudiging op cognitief gebied. 
➢ De ophaal is een ‘strakke’ ophaal; hoe meer richtingsveranderingen in een letter, des te complexer de letter. 

Vanuit motorisch perspectief zijn sommige letters dus vereenvoudigd: de letters m, n, r, v, w, z. 
➢ De strakke ophaal heeft nog een voordeel: de mogelijkheid om te stoppen in een lettertraject. Veel kinderen 

hebben bij andere methodes moeite met de lastige golfjes van de m, n, r, v, w, z.  Met een strakke ophaal krijgt 
het kind een extra rustpunt, wat ten goede komt aan de leesbaarheid.  

➢ Een langere eindophaal na elke letter zorgt ervoor dat de verbinding naar de volgende letter eenvoudiger is. 
➢ Uit onderzoek blijkt dat een hellingshoek van 70 graden ergonomisch het beste is. 

 

Voordelen halfverbonden blokschrift De Schrijfladder 

➢ Het halfverbonden blokschrift (ook wel lopend blokschrift genoemd) lijkt op blokschrift maar zorgt voor minder 
problemen met spatiering en spiegelen (met name b en d); 2 nadelen van het schrijven in blokschrift.  

➢ Het halfverbonden blokschrift geeft tevens een duidelijker woordbeeld dan het blokschrift omdat de letters 
binnen een woord gemakkelijker als geheel gezien worden. Een beter woordbeeld dus. 

➢ Door een aantal letters met een ophaaltje te laten eindigen, wordt het makkelijker om eventueel later toch 
letters te verbinden én logische verbinden ontstaan op een natuurlijke manier. 

➢ Het halfverbonden alfabet lijkt op de leesletters en kan in kortere tijd aangeleerd worden.  
➢ Veel kinderen in groep 7 en 8 die bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen handschrift, blijken letters te 

maken welke lijken op dit handschrift.  
 

Combinatie met de leesmethode 
 

Bij het aanleren van de letters en verbindingen is gekozen voor een opbouw die rekening houdt met 2 principes: 

• motorisch uitvoerbaar (bijvoorbeeld: de e, l, n en m zijn eenvoudiger te schrijven dan de g, k, r en z) 

• ondersteuning van het leren lezen (vanaf het eerste schrift worden al combinaties en kleine woorden 
aangeboden (bijv. en, een, el) 

 

Bestellen via www.allesinbeweging.net/bestellen                                    
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