
 

                                                                                                                                      

Terug naar school met Pennenstreken                                           
 
 
Tilburg, februari 2021 
 
Beste leerkracht,  
 
Eindelijk is het weer zover! Leerlingen mogen weer naar school. Voor heel veel kinderen en 
leerkrachten een fijn moment waar leerlingen al weken naar uit hebben gezien. Hieronder geven we 
wat tips om dit ‘normale’ onderwijs voor het vakgebied schrijven weer op te starten. 
  
Niet meteen vol aan de slag, maar eerst even lekker bewegen 
Erik Scherder (neuropsycholoog) geeft de volgende raad aan leerkrachten: 
‘Zorg dat je die lessen er niet meteen bovenop gooit, maar ga eerst met de kinderen buitenspelen, 
ravotten, dingen doen. Daarmee wordt de hersenschors heel actief! De schors controleert alle 
irrelevante informatie, je kunt je beter concentreren en focussen. Maar ook je negatieve emoties zoals 
angst en verdriet worden onder controle gehouden door de schors. Hoe actiever je hem krijgt, hoe 
meer een kind controle krijgt over de narigheid van bijvoorbeeld mopperende ouders met korte 
lontjes of hele moeilijke thuissituaties. Dus ga eerst een tijdje ravotten met die kinderen en niet 
meteen denken dat je die taal- en rekenlessen moet inhalen.’ 
 
Tips voor groep 3  
Waarschijnlijk heb je het letterfeest van Veilig leren lezen al gevierd. Dat betekent dat je leerlingen 
schrijfboekje 3B (Pennenstreken editie 2) of schrijfboekje A2 (Pennenstreken editie 1) thuis verwerkt 
hebben. Inventariseer eventueel aan de hand van de toets na kern 6 of de schrijfletters door de 
leerlingen beheerst worden. Leerlingen die op enkele schrijfletters uitvallen, kun je extra laten 
oefenen met deze letters in een oefenboekje of een kopieerblad.  
 
Hierna kun je starten met schrijfboekje 3c (Pennenstreken editie 2) of schrijfboekje A3 
(Pennenstreken editie 1). Zijn de leerlingen thuis al gestart in dit boekje, dan kun je de volgende 
activiteit uitvoeren, voordat de leerlingen starten op de pagina waar zij thuis gebleven zijn. 
 
Verbonden schrift 
Herhaal in de ‘opstartles’ de twee typen verbindingen: bruggetjes1 (in boom) en bergjes (in pauw).  
Geef eventueel een opstartdictee met woorden waarin deze verbindingen relatief veel voorkomen 
om te controleren of deze verbindingen ‘beheerst’ worden:  

• Bergjes: huis, zuur, klauw, kers, lamp 

• Bruggetjes: boom, veer, vier, wolk, boor 
 
Blokschrift 
Besteed aandacht aan het spatiëren van letters en woorden in een zin. Geef hiervoor een dictee van 
enkele eenvoudige zinnen: 
 

• ik mag weer naar school. 

• dan zie ik mijn juf of meester weer. 

• dat is fijn! 

                                                           
1 De termen ‘bruggetje’ en ‘bergje’ worden gebruikt in Pennenstreken editie 2. Als je Pennenstreken editie 1 
gebruikt, kennen de kinderen de termen niet, maar ze hebben wel al geoefend met deze verbindingen in de 
afgelopen periode. 



 

Tips voor groep 4 
In groep 4 zijn de hoofdletters aangeleerd. In schrijfboekje 4b (Pennenstreken editie 2) of 
schrijfboekje B2 (Pennenstreken editie 1) worden deze verder geautomatiseerd.  
 
Pennenstreken editie 2 
Inventariseer aan de hand van kopieerblad 41 uit het kopieerboek voor groep 4 ‘toets verbonden 
schrift’ en ‘toets blokschrift’ of de kinderen alle hoofdlettervormen kennen. Als je liever geen toets 
geeft, maar alle hoofdlettervormen wilt herhalen gebruik dan kopieerblad 38 uit het kopieerboek. 
Daar schrijven de kinderen alle kleine letters en hoofdletters één of twee keer na. 
Zo kun je nagaan of extra instructie van bepaalde hoofdlettervormen en hun trajecten nog nodig is. 
Als dat zo is kun je gebruikmaken van de filmpjes in de Leerkrachtassistent onder Leerstofoverzicht. 
Daar vind je alle filmpjes van de hoofdletters handig bij elkaar. 
 
 
Pennenstreken editie 1 
Inventariseer aan de hand van blad 18 en 19 (schrijfboek 5b) voor verbonden schrift of blokschrift of 
de kinderen alle hoofdlettervormen kennen. 
Zo kun je nagaan of extra instructie van bepaalde hoofdlettervormen en hun trajecten nog nodig is. 
Als dat zo is kun je gebruikmaken van de filmpjes in de Leerkrachtassistent onder Verkennen. Daar 
vind je alle filmpjes van de hoofdletters handig bij elkaar. 
 
 
Tips voor groep 5  
 
Pennenstreken editie 2 
Inventariseer aan de hand van blad 18 en 19 (schrijfboek 5b) voor verbonden schrift of blokschrift in 
hoeverre de lettervormen en hun trajecten goed geautomatiseerd zijn. Geef daarna instructie over 
die letters waar veel leerlingen nog moeite mee hebben. Raadpleeg hiervoor het Leerstofoverzicht in 
de Leerkrachtassistent. Ga vervolgens door in het schrijfboekje waar de meeste leerlingen gebleven 
zijn.  
 
Pennenstreken editie 1 
Inventariseer aan de hand van kopieerblad 12 en 13 uit handleiding C in hoeverre de lettervormen en 
hun trajecten goed geautomatiseerd zijn. Geef daarna instructie over die letters waar veel leerlingen 
nog moeite mee hebben. Raadpleeg hiervoor het leerstofoverzicht onder Verkennen in de 
Leerkrachtassistent. Ga vervolgens door in het schrijfboekje waar de meeste leerlingen gebleven zijn.  
  
Groep 6 
Pennenstreken editie 2 
Inventariseer aan de hand van blad 18 en 19 (schrijfboek 6) voor verbonden schrift of blokschrift in 
hoeverre de lettervormen en hun trajecten goed geautomatiseerd zijn. Geef daarna instructie over 
die letters waar veel leerlingen nog moeite mee hebben. Raadpleeg hiervoor het Leerstofoverzicht in 
de Leerkrachtassistent. Ga vervolgens door in het schrijfboekje waar de meeste leerlingen gebleven 
zijn. 
 
Pennenstreken editie 1 
Inventariseer aan de hand van kopieerblad 2 en 3 uit handleiding D in hoeverre de lettervormen en 
hun trajecten goed geautomatiseerd zijn. Geef daarna instructie over die letters waar veel leerlingen 
nog moeite mee hebben. Raadpleeg hiervoor het Leerstofoverzicht in de Leerkrachtassistent. Ga 
vervolgens door in het schrijfboekje waar de meeste leerlingen gebleven zijn. 
 
 

https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_groep_4_toets_verbonden_schrift.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_groep_4_toets_verbonden_schrift.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_groep_4_toets_blokschrift.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_groep_4_kopieerblad_38.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_schrijfboek_5b_verbonden_schrift_pagina_18_en_19.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_schrijfboek_5b_blokschrift_pagina_18_en_19.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_schrijfboek_5b_verbonden_schrift_pagina_18_en_19.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_schrijfboek_5b_blokschrift_pagina_18_en_19.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_hl_c_kopieerblad_12.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_hl_c_kopieerblad_13.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_schrijfboek_6_verbonden_schrift_pagina_18_en_19.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_schrijfboek_6_blokschrift_pagina_18_en_19.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_hl_d_kopieerblad_2.pdf
https://www.zwijsen.nl/wp-content/uploads/zwijsen-files/pennenstreken_hl_d_kopieerblad_3.pdf


 

Groep 7 en 8 
Neem de Kijkpuntenkiezer uit de Leerkrachtassistent van Pennenstreken editie 2, (zie bijvoorbeeld 
les 1 van groep 7 of groep 8) als uitgangspunt. Heb je nog geen licentie op deze software, 
bijvoorbeeld omdat je met Pennenstreken editie 1 werkt, maar wil je deze nu wel gebruiken? Vraag 
dan een gratis proeflicentie aan. Deze stopt automatisch aan het einde van dit schooljaar. 
 

  
 
De Kijkpuntenkiezer bevat zes kijkpunten waarop je de leesbaarheid van het handschrift kunt 
beoordelen: 

1. Lussen en stokken: zijn de lussen en stokken duidelijk genoeg geschreven? 
2. Hoofdletters en kleine letters: zijn alle hoofdletters en kleine letters duidelijk herkenbaar van 

vorm? 
3. Dichte en open letters: zijn de vormen van de letters goed gemaakt, zodat er voldoende 

onderscheid is tussen bijvoorbeeld een u en een a? 
4. Letters bij elkaar: vormen de letters van een woord één geheel en zijn de woorden van de zin 

van elkaar te onderscheiden? 
5. Op de schrijflijn: staan de letters en de woorden op de juiste wijze op de schrijflijn? 
6. Regelmaat: zijn alle letters op dezelfde manier herkenbaar? 

 
Bij elk kijkpunt hoort een animatie van het aandachtspunt. Je kunt de punten in volgorde doornemen 
of met de Startknop een punt laten kiezen. Neem de zes kijkpunten voor de leesbaarheid van het 
handschrift door. Daarna kunnen leerlingen beoordelen wat zij tot nu toe geschreven hebben en 
doorgaan waar zij gebleven zijn in het schrijfboekje. 
 
We hopen jou als leerkracht hiermee te ondersteunen. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact 
opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via klantenservice@zwijsen.nl of bel 013 – 
583 88 88.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Pennenstreken  
Uitgeverij Zwijsen 

https://www.zwijsen.nl/probeer-gratis-de-software-uit/

