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Een leesbaar handschrift
voor alle leerlingen!
Pennenstreken editie 2 (2014) is de meestgebruikte 
schrijfmethode van Nederland. Kinderen uit groep 
1 t/m 8 leren vlot en leesbaar schrijven. De methode 
biedt verbonden schrift én blokschrift aan. 
Met functionele oefeningen en schrijfadviezen 
ontwikkelen ze op hun eigen tempo een uniek 
handschrift om trots op te zijn. 

Pennenstreken sluit aan bij het onderwijs van nu en de toekomst, en houdt 
rekening met verschillen tussen leerlingen.

De feiten op een rij: 
•  Focus op leesbaar schrijven
•  Oefenen gebeurt functioneel: aansluiting bij spelling, zaakvakken, 

Engels in bovenbouw
•  Perfecte aansluiting bij Veilig leren lezen
•  Volop (digitale) extra’s om het basisprogramma mee te verrijken
•  Keuzemogelijkheid tussen verbonden schrift en blokschrift
•  Doorgaande leerlijn groep 1 t/m 8 

Wil je meer weten?
Wil je meer weten over Veilig leren lezen? 
Ga dan naar onze website: 
www.zwijsen.nl/pennenstreken
of scan de QR code.

De feiten op een rij
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•  Bekendste schrijfmethode: meestge-
bruikte schrijfmethode van Nederland: 
sluit aan bij het onderwijs van nu. 

•  Keuzevrijheid: volop opties passend 
bij de eigen aanpak, zoals de keuze uit 
verbonden schri�  óf blokschri� . 

•  Leesbaar leren schrijven: focus op lees-
baar leren schrijven én slim gekoppeld 
aan vakken als leren lezen en spellen. 

•  Verrijkende extra’s: aanvullende extra’s 
op het basisprogramma voor kinderen 
die méér nodig hebben. 

•  Digitale ondersteuning: slim gebruik 
van digitale tools voor aantrekkelijk en 
doelgericht schrijfonderwijs.   

• Groep 1 en 2: speels kleuterpakket met 
nadruk op motorische ontwikkeling en 
oefenen van eenvoudige schrij� ormen.  

•  Groep 3: meest intensieve schrijf-
programma, gericht op kleine letters, 
leestekens, cijfers en koppeling met 
aanvankelijk lezen. 

•  Groep 4: programma van 36 lesweken, 
gericht op hoofdletters.

•  Groep 5 en 6: programma van 32 
lesweken, nadruk op a� ouwen hulp-
lijnen, koppeling met spelling en 
temposchrijven.

•  Groep 7 en 8: kort en � exibel programma 
met als doel een leesbaar handschri� 
voor alle leerlingen.

Alle lessen duren maximaal dertig minuten.

•  Met Pennenstreken is het gemakkelijk 
di� erentiëren, zowel op niveau als 
tempo.

•  Oefenboeken, extra kopieerbladen 
en uitlegkaarten spelen perfect in op 
niveauverschillen (bijvoorbeeld als het 
gaat om motoriek of andere schrijfpro-
blemen) én stimuleren het zelfstandige 
leerproces. 

•  Mogelijkheid om het schrijfonderwijs 
aan te passen aan individuele leer-
lingen met de keuze voor blok- of 
verbonden schri� .  

•  Aanbieden van pluswerk en extra 
schrij� erk is niet noodzakelijk. Er zijn 
wel suggesties voor extra opdrachten 
voor plusleerlingen in groep 4 die zélf 
meer willen schrijven. 

•  Geen dwingende adviezen omtrent 
schrijfmaterialen (potlood, vulpen, 
pen), maar het advies om tussentijds 
te evalueren: welk materiaal past het 
beste bij het kind? 

Didactiek Opbouw Differentiatie
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•  Groep 3 sluit elke kern af met een korte 
schrijftoets.

 •  Groep 4 t/m 8: twee toetsen per jaar. 
•  Vanaf groep 5: maandelijks tempolessen

(afhankelijk van de resultaten wel of 
niet herhalen middels oefenboeken of 
kopieerbladen). 

•  Van groep 3 t/m 8 leren leerlingen 
kritisch naar hun eigen werk kijken. 
Ze trainen zichzelf om waar nodig hun 
handschrift bij te sturen / leesbaar te 
houden. 

•  Te veel toetsen voor uw school? Neem 
dan alleen de eindtoets af aan het eind 
van het schooljaar.

•  Praktische observatie- en registratie-
bladen voor leerkrachten, om snel en 
eenvoudig toetsresultaten van leerlingen 
vast te leggen en andere momenten te 
observeren.   

•  Uitgebreide leerkrachtsoftware waarin 
je alles vindt om je lessen voor te berei-
den en te geven. In de software vind je 
uitlegkaarten, schrijf- en oefenboeken, 
evaluatieopdrachten, nakijkbladen en 
een complete leerlijn met motoriek-
oefeningen en houdingsaanwijzingen 
via filmpjes.

Toetsing en evaluatie Software
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