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Hoewel nog niet bewezen is dat handig leren bewegen 
een rechtstreekse invloed heeft op de ontwikkeling van 
schoolse vaardigheden, blijken er wel aanwijzingen te zijn 
dat gevarieerde bewegings- en spelervaringen een stevige 
basis helpen leggen (bijv. Van Leeuwen, 2008). Kinderen 
ervaren via bewegen aan den lijve allerlei begrippen en 
processen. Ook komt bewegen de ontwikkeling van taal 
en sociale vaardigheden ten goede. Het bewegingsspel 
is bovendien een natuurlijke manier om te communiceren 
met leeftijdsgenootjes. Kortom, de motorische ontwikke-
ling is nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebie-
den (Bertrands, De Medts & Descheppere, 2004). Uiteraard 
bevordert veel en vlot bewegen ook de gezondheid. In 
Schatkist editie 3 wordt daarom aandacht besteed aan 
zowel ‘leren bewegen’ als ‘leren via bewegen’.

Motorische ontwikkeling

Definities
Definities over de motorische ontwikkeling geven aan 
dat zowel aanleg als de omgeving een aandeel hebben 
binnen de motorische ontwikkeling. Zo geven Payne en 
Isaacs (2008) de volgende definitie van de motorische 
ontwikkeling: ‘De motorische ontwikkeling bestaat uit de 
veranderingen in motorisch gedrag die de interactie van 
het rijpende organisme en zijn omgeving reflecteert’. Met 
andere woorden: naast genetische aanleg wordt de ont-
wikkeling ook bepaald door de mate waarin het kind door 
de omgeving uitgenodigd en gestimuleerd wordt. Dit is 
een van de redenen waarom er in Schatkist editie 3 zo veel 
belang wordt gehecht aan het stimuleren van de motori-
sche ontwikkeling.
Andere definities benadrukken het belang van het coördi-
natievermogen voor de motorische ontwikkeling. Dit zou 
zelfs belangrijker zijn dan de motoriek. Met het coördi-
natievermogen wordt bedoeld dat een kind de beweging 
doelgericht kan afstemmen op de context (zoals weer, 
ondergrond) en op de persoonlijke situatie (zoals stress, 
vermoeidheid) (Project Multimove, 2012). Ook aan dit 
aspect wordt in Schatkist editie 3 aandacht besteed.

ont wikkelingsgebieden | motoriek | schrijven | doorg a ande lijn

Motoriek in Schatkist editie 3
Van bewegen tot schrijven

Bij jonge kinderen speelt de motoriek een belangrijke rol in de algemene ontwikkeling. Motorische 
vaardigheden zijn immers nodig voor heel wat domeinen. Bij het ontdekken en onderzoeken van de 
wereld is het noodzakelijk dat je kunt bewegen, dat je de dingen kunt betasten, vastpakken, vasthou-
den en verplaatsen. Maar ook de ontwikkeling van de spraak, het bewegen met de ogen en het uiten 
van emoties vraagt om motorische vaardigheden. Kinderen leren bij beweegervaringen hun gedrag te 
sturen en te structureren, bijvoorbeeld bij een tikspel.
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Doelen in Schatkist
Naast de verschillende definities bestaan er heel wat theorieën 
over motorische ontwikkeling. Veel theorieën zetten de 
motorische ontwikkeling in een bepaalde volgorde (Mooij, 
Van Berkel, & Hazelebach, 2011). Deze ontwikkelingsfasen en 
motorische mijlpalen geven inzicht in wat een kind op een 
bepaalde lee�ijd kan. Dit is geen vaststaand gegeven. Ieder 
kind is anders en doorloopt de ontwikkeling op zijn eigen 
manier en tempo. Alleen bij grote afwijkingen moet iets met 
deze signalen worden gedaan en extra hulp of ondersteuning 
worden ingeschakeld.
Binnen Schatkist editie 3 zijn deze motorische mijlpalen 
verdeeld over leerlijnen en domeinen, en weergegeven in 
doelen (zie Doelenoverzicht in Digiregie). Deze doelen zijn 
een leidraad en geen dwingend gegeven. De ontwikkeling van 
ieder kind staat voorop. Voor het formuleren van de doelen 
zijn onder andere de door het SLO geformuleerde inhouden 
en doelen gebruikt. Onlangs hee� het SLO (2017b) de inhoud 
van het curriculum voor bewegingsonderwijs voor het jonge 
kind verzameld op een inhoudskaart met aanbodsdoelen. Deze 
aanbodsdoelen zijn in Schatkist verwerkt in het ontwikkelings-
gebied motoriek. De aanbodsdoelen van bewegen op muziek 
zijn in Schatkist ondergebracht bij kunstzinnige vorming, dans.

Binnen Schatkist editie 3 wordt in beweegactiviteiten, 
naast motorische competenties, ook aandacht besteed aan 
een gezonde en veilige levensstijl, het ontwikkelen van het 
zelfconcept en het sociaal functioneren (Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 1998; SLO, 2017). Bij het bewegen 
komen gevoelens naar boven (plezier, spanning en opluch-
ting, zich uitleven), leren kinderen omgaan met afspraken 
en spelregels, kunnen ze zichzelf een prestatie opleggen, 
krijgen ze zicht op hun eigen mogelijkheden en worden ze 
vaardig in het leggen van contacten.

In Schatkist wordt aandacht besteed aan de volgende 
domeinen binnen de motorische ontwikkeling:
• basiskwaliteiten
• fijne en grove motoriek
• schrijfhouding
• gezonde leefstijl

Domein basiskwaliteiten

De basiskwaliteiten vormen de basis van het bewegen 
(Florquin & Bertrands, 2017). Ze zijn nodig om tot goed en 
steeds beter bewegen te komen en vormen de basis om 
zelfstandig te functioneren in bewegingssituaties. Ze zijn ook 
nodig bij het oplossen van bewegingsproblemen. Het gaat 
hierbij om:
• Omgaan met lichaamsopbouw: lichaamsruimte aanvoelen 

en gebruiken, lichaamsbegrenzing aanvoelen, lichaams-
delen aanvoelen en kennen, lichaamsassen en lichaams-
houdingen aanvoelen en hanteren.

• Lateralisatie: dit is het proces dat leidt tot lateraliteit. 
Lateraliteit is het verschil in specialisatie van de linker- en 
rechterlichaamshelft, zoals de ledematen, de zintuigen en 
hersenhelften (Njokiktjien, 1987). Lateraliteit uit zich in het 
gebruik van een voorkeurslichaamszijde of -lichaamshelft. 
De voorkeurslichaamshelft doet vooral het fijne motorische 
werk. De andere lichaamshelft heeft dan een ondersteu-
nende rol.

• Dynamiek van bewegen: bewegingen afremmen, snel 
reageren, gedifferentieerd bewegen, bewegingsenergie 
doseren en tot rust komen.

• Bewegingsoriëntatie in de ruimte: omgaan met plaats, 
richting, afstand en bewegingsbanen.

• Bewegingsoriëntatie in de tijd: omgaan met duur, tempo, 
tijdsvolgorde, metrum en ritme.

• Lichaamscoördinatie: verschillende lichaamsdelen 
afzonderlijk en samen bewegen, zonder te veel bijkomende 
bewegingen (synkinesieën).

• Oog-handcoördinatie: samenwerking van de oogbewegin-
gen en de (hand)motoriek.

• Pols-, hand- en vingermotoriek.

In het anker Herfst wordt in de activiteit ‘Rollende eikels’ 
een stoeispel gespeeld. Hierbij zitten twee kinderen op 
een mat. Ze proberen een bal te veroveren. Twee andere 
kinderen zijn scheidsrechter en beoordelen of het spel 
volgens de afspraken en regels verloopt. In deze activiteit 
doen de kinderen niet alleen motorische vaardigheden op, 
maar leren zij ook voor zichzelf op te komen. Als zij het 
stoeien niet fijn meer vinden, moeten ze zich aan 
afspraken en regels houden. Ze worden vaardiger in het 
omgaan met elkaar.

In het anker Winter staat het concept ‘donker’ centraal. 
Deze context ervaren de kinderen ook tijdens de spelles. In 
de activiteit ‘Lampen aan of uit?’ is de speelzaal donker 
gemaakt. De kinderen moeten hun beweging afstemmen 
op wat ze kunnen zien in de speelzaal.
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Domeinen fijne en grove motoriek

We maken onderscheid tussen fijne motoriek en grove 
motoriek, al is de scheiding tussen grove en fijne motoriek niet 
altijd zo duidelijk. Bij sommige bewegingen gaan grove en fijne 
motoriek samen. Een kind moet bijvoorbeeld rustig en gecon-
troleerd in evenwicht zitten als het tekent, puzzelt, schildert, 
knipt. Ook bij het uitvoeren van gooibewegingen is een controle 
van de handen nodig en bij dansbewegingen een fijnmotorische 
controle van de handen, de vingers en het hoofd. Op neurolo-
gisch niveau blijkt de ontwikkeling van de grove motoriek eerder 
op gang te komen dan de ontwikkeling van de fijne motoriek 
(Bertrands, De Medts, & Descheppere, 2004).

Fijne motoriek
Bij fijne motoriek wordt vaak gedacht aan handmotoriek. Fijne 
motoriek gaat inderdaad om het gebruik van de handen en 
vingers, zoals bij het grijpen zelf en het manipuleren van een 
voorwerp. Toch horen ook de bewegingen van de ogen, het 
gezicht en de spraakmotoriek thuis bij de fijne motoriek. Door 
de fijnmotorische vaardigheden van kinderen te vergroten, 
maken we hen zelfredzamer. 
Binnen Schatkist is aandacht voor de volgende indeling in 
fijnmotorische vaardigheden (hand- en vingervaardigheden): 
scheuren, knippen, prikken, plakken, rijgen, vouwen, 
tekenen en kleuren, puzzelen, sluitingen hanteren: knopen/
rits dichtdoen. Bij al deze fijnmotorische vaardigheden is het 
vanzelfsprekend dat de oogbewegingen (het zien) ook een 
belangrijke rol spelen.

Grove motoriek 
Onder grove motoriek wordt lichaamsmotoriek verstaan. Door 
de grofmotorische vaardigheden van kinderen te verbeteren, 
maken we het voor hen mogelijk om makkelijker deel te nemen 
aan de dagelijkse activiteiten en ook aan allerlei sporten.
In Schatkist is de grove motoriek ingedeeld in bewegings-
thema’s. Een bewegingsthema omvat een groep van 
bewegings- en spelvaardigheden waarbinnen dezelfde bewe-
gingsproblemen voorkomen. We onderscheiden: balanceren, 
rijden, glijden, kruipen, klauteren en klimmen, schommelen 
en zwaaien, rotaties, springen en veilig landen, lopen, bal- en 

dingvaardigheden en balspelen, reactie- en tikspelen, stoei-
spelen, heffen en dragen.

Domein schrijfhouding

Motoriek en schrijven beïnvloeden elkaar. Een goede motoriek 
ondersteunt het schrijfproces. Kinderen die motorisch minder 
ontwikkeld zijn, hanteren vaak het schrijfmateriaal nog niet 
goed en/of hebben geen correcte schrij�ouding.
Schatkist editie 3 bevat daarom motorische activiteiten die de 
arm-, hand- en vingermotoriek bevorderen. Die oefeningen zijn 
opgenomen bij de schrijfactiviteiten en in de diverse hoeken, 
zoals de lees-schrij�oek. Onder het kopje ‘Schrijfaanbod in 
Schatkist’ wordt dieper ingegaan op deze aandachtspunten.

Domein gezonde leefstijl

In Schatkist wordt binnen het domein gezonde leefstijl 
met name ingezet op graag en veel willen bewegen en het 
opbouwen en onderhouden van een fysieke basisconditie. 
Kinderen doen vanuit dagelijkse bewegingsactiviteiten veel 
ervaringen op met betrekking tot kracht, lenigheid, uithou-
dingsvermogen en snelheid. De kinderen worden tijdens het 
bewegen en spelen geconfronteerd met ervaringen als ‘het 
warm hebben’, ‘het sneller kloppen van je hart’, ‘zweten’, 
‘buiten adem zijn’. Er wordt ook aandacht besteed aan het 
bewegen binnen veilige grenzen.

Beweegactiviteiten in Schatkist

Met Schatkist editie 3 willen we bereiken dat kinderen 
steeds vaardiger gaan bewegen en meer en meer 
vertrouwd raken met veel verschillende bewegingsvormen. 
Dat gebeurt in eerste instantie door hen in totaal nieuwe 
bewegingssituaties te brengen waarin ze kunnen explo-
reren, experimenteren en oefenen. Een voorbeeld hiervan 
is terug te vinden in het anker Dieren waarbij hoepels in 
matten zijn geklemd waar de kinderen doorheen moeten 
kruipen. In eerste instantie zullen zij exploreren (Van 
Rossum, 1980), ze tasten de opstelling met de matten en 
hoepels af met de ogen om vervolgens te voelen of de 
hoepel stevig in de mat staat. Wanneer ze doorhebben 
dat de hoepel stevig in de mat staat en ze door de hoepel 

In het anker Gezondheid bij de activiteit ‘Rennen is leuk’ 
voeren de kinderen allerlei activiteiten uit waarbij rennen 
centraal staat. Na het rennen wordt aan de kinderen 
gevraagd om de hand op hun borst te leggen. Wat voelen 
ze? Wat horen ze? Daarna gaan ze op de grond liggen en 
voelen ze nogmaals hun hart en luisteren naar hun 
ademhaling.



>  Een opstelling van een mengvorm.

Fase kennismaking Fase ankerthema Fase afronding

• activiteit met groot materiaal
• activiteit met klein materiaal
• buitenspel

• activiteit met groot materiaal
• spelactiviteit
• buitenspel

• activiteit met groot materiaal
• activiteit ritmiek en expressie
• buitenspel
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moeten kruipen, zullen ze overgaan tot experimenteren. 
Dan gaan ze uitgebreid en op een speelse manier uitpro-
beren. Kinderen gaan over tot oefenen wanneer ze op een 
bepaald moment een vaardigheid echt onder de knie willen 
krijgen, zoals het kruipen.
Bewegingsvaardigheden worden in tweede instantie in 
Schatkist gestimuleerd door kinderen in spelsituaties te 
brengen waarbij ze bewegingsvormen op verschillende 
manieren moeten gebruiken. Denk bij het lopen bijvoorbeeld 
aan vooruit lopen, achteruit lopen, zijwaarts lopen, bergop, 
bergaf, met de ogen open, met de ogen dicht, enzovoort.
De bewegingsactiviteiten binnen Schatkist hebben altijd een 
context die aansluit bij het anker en rekening houdt met de 
verschillende interesses van de kinderen en het verschil in 
ontwikkelingstempo.

In het anker Gezondheid spelen de kinderen dat ze patiënt 
en ambulancebroeder zijn. De ambulancebroeder brengt 
de patiënt met de ambulance (fiets) volgens een parcours 
naar het ziekenhuis. Hierbij kan een keuze gemaakt 
worden in het soort fiets en het parcours.

De bewegingsactiviteiten in Schatkist:
• zorgen ervoor dat kinderen plezier beleven aan fysieke 

inspanningen en bewegen in het algemeen;
• wekken intrinsieke belangstelling op om diverse bewegings-

situaties te verkennen;
• zorgen ervoor dat kinderen speels bezig zijn met de eigen 

beweging en lichamelijkheid;
• zorgen ervoor dat kinderen tot rust kunnen komen en dit ook 

beheersen, zoals even stil kunnen liggen, rustig ademen, 
rustig een beurt afwachten.

Soorten bewegingsactiviteiten
Op basis van de inhouden en de visie rondom bewegen, zijn in 
Schatkist editie 3 de volgende soorten bewegingsactiviteiten 
opgenomen:
• Activiteiten met groot materiaal (bijv. kasten, klimrek, 

banken). De kinderen voeren in hoeken of in een parcours 
beweegactiviteiten uit waarbij ze in, over, door, onder groot 
materiaal bewegen. Vaak worden de schatkistkaarten 
motoriek als ondersteuning ingezet. De kinderen worden er 
op deze manier aan herinnerd wat ze bij de activiteit moeten 
doen.

• Activiteiten met klein materiaal (bijv. ballen, stokken, 
ringen, pittenzakken, linten). De kinderen voeren activitei-
ten uit met klein materiaal. Dit kan in hoeken, klassikaal of in 
een parcours. Ook hierbij kunnen de schatkistkaarten 
worden ingezet.

• Spelactiviteiten. Het spel wordt eerst klassikaal of in kleine 
groepen met een doorschuifsysteem aangeboden. Daarna 
spelen de kinderen het spel in kleine groepjes zelfstandig 
verder. De aangeleerde spellen kunnen ook buiten (op de 
speelplaats) gespeeld worden of in een van de hoeken in de 
klas.

• Mengvormen waarbij grote en kleine materialen samen 
gebruikt worden.

• Activiteiten ‘buiten’. Dit zijn activiteiten die zich goed lenen 
om buiten op de speelplaats te worden uitgevoerd.

• Activiteiten ‘ritmiek en expressie’. De kinderen voeren 
bewegingsvormen uit op een opgelegd ritme. Dit ritme 
ervaren en beleven ze met hun lichaam in tijd en ruimte, al 
dan niet in relatie met de ander(en).

 

Deze bewegingsactiviteiten zijn volgens verwerkt in de 
structuur van het anker. De leerkrachten kunnen de bewe-
gingsactiviteiten binnen een fase in wisselende volgorde 
aanbieden. Ook kunnen ze met mengvormen van boven-
staande indeling werken: bijvoorbeeld een hoek met groot 
materiaal, een hoek met klein materiaal, een hoek waar een 
spel wordt gespeeld.



Schatkist editie 3  •  Artikelen  •  © 2017 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg  •  pagina 5 van 10

Aanbevelingen voor de werkwijze bij de  
bewegingsactiviteiten
Het is belangrijk dat kinderen binnen de uitgewerkte activiteiten 
zo veel mogelijk beweegervaringen opdoen. Zo zullen ze er het 
meeste van leren. Daarom adviseren we de leerkracht aandacht 
te besteden aan de volgende zaken binnen de activiteit: 
• herhaling
• werken in kleine groepen 
• afspraken maken
• begeleiden
• differentiatie 

Herhaling
Kleuters houden van herhaling. Dit geeft hen een gevoel van 
herkenning, zekerheid, geruststelling. Ze houden van de 
voorspelbaarheid van het spel en van de spanning: hoe loopt 
het nu af? Dit stimuleert de betrokkenheid van kleuters. 
Deze betrokkenheid uit zich in het geconcentreerd bezig zijn, 
de eigen ervaringen verwoorden, met veel energie aan de 
slag gaan, handelingen uit zichzelf herhalen, elementen uit 
de omgeving in het spel integreren.

Werken in kleine groepen
Door het werken in kleine groepen wordt de zelfsturing bij de 
kinderen optimaal aangesproken. Het werken in kleine groepen 
biedt nog meer voordelen: kleuters bewegen meer, er worden 
meer spelinteracties uitgelokt tussen kleuters, ze participeren 
meer bij het bepalen van de spelregels en ze kunnen kiezen 
voor deelactiviteiten die ze boeiender vinden. Ook voor de 
leerkracht biedt het voordelen. Er zijn meer kansen om gericht 
in te spelen op bewegingsgedrag van de kleuters en er is meer 
tijd en ruimte om kinderen te begeleiden (De Medts, 2008).

Afspraken maken
Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de 
kinderen, zodat er meer ruimte en tijd komt voor de bewe-
gingsactiviteit. Het gaat om afspraken als een duidelijk verza-
melsignaal en een duidelijke verzamelplaats, en waar en hoe 
materialen opgeruimd worden, zodat de zaal netjes opgeruimd 
blij� (De Medts, Coens, & Van Damme, 2008).

Begeleiden
Belangrijk is dat de leerkracht kijkt, luistert en inspeelt op 
de kleuters en hen bij de aangeboden activiteiten begeleidt. 
Dit kan door mee te spelen, voor te doen, vragen te stellen, 
materiaal aan te bieden, aan te moedigen of uit te lokken. De 
activiteit spreekt kinderen aan als deze wordt aangeboden op 
de grens van het ‘nog net (niet) kunnen’. Het is belangrijk dat 
ook regelmatig korte momenten van rust worden ingebouwd 
om het reflectievermogen en de blijvende betrokkenheid te 
vergroten.

Differentiatie
Bij motorische activiteiten is het belangrijk dat elke kleuter 
op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan worden 
aangesproken. Dit is noodzakelijk in het kader van succes-
beleving.
Ook bij de bewegingsactiviteiten staat aangegeven hoe de 
leerkracht tijdens de les kan differentiëren. 

Schrijfaanbod in Schatkist

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Ook in het onderwijs worden deze middelen 
steeds vaker ingezet. Daarmee komt de vraag naar voren 
of het nog wel zinvol is om kinderen te laten kennismaken 
met het schrijfproces en hierin veel energie te stoppen. 
Zowel ervaring als recent onderzoek leert dat boven-
staande vraag volmondig met ‘ja’ kan worden beantwoord 
(James & Engelhardt, 2012). De meeste kinderen ervaren al 
snel dat zij met tekeningen, tekens en letters iets op papier 
kunnen vastleggen wat blijvend van aard is en waarmee ze 
kunnen communiceren. Ook kunnen de meeste kinderen al 
op jonge leeftijd de eerste letter van hun naam schrijven en 
sommigen zelfs al hun hele naam. Dit geeft een gevoel van 
eigen identiteit: mijn naam staat erop. 

Maar schrijven is niet alleen het zetten van tekens en 
letters op papier. Het is ook een motorische vaardigheid. 
Een goede motoriek ondersteunt het schrijfproces. Om 
soepel bewegen mogelijk te maken, moeten kinderen veel 
bewegingservaringen opdoen. Een van de oorzaken van 
schrijfproblemen is immers dat de fijne motoriek en de 
oog-handcoördinatie bij kinderen niet voldoende ontwik-
keld is. Kinderen hebben er dus alle belang bij dat deze 
vaardigheden worden gestimuleerd. (Heylen, Adriaenssen, 
& Van de Perre, 2009). Door het leren schrijven met pen 
en papier ontwikkelen zich motorische vaardigheden en 
motorprogramma’s in de hersenen. Door te typen worden 
deze vaardigheden minder goed ontwikkeld. Wanneer 
kinderen later gaan schrijven maar ook leren lezen en 



periode anker cijfer vorm

1 Start, Herfst 0 en 1 verticale lijn, horizontale lijn, cirkel

1 Doen alsof, Wonen 2 recht kruis, vierkant

1 Uitvinden, Muziek 3 schuin kruis, schuine lijn, driehoek

2 Lente, Winter 4 golf

2 Kunst, Communicatie 5 lus

2 Gezondheid, Dieren 6 boogje

3 Eten en drinken, Familie 7 krul

3 Buiten spelen, Water 8 haakje

3 Afsluiting, Avontuur 9 en 10 kuiltje

>  In Schatkist editie 3 komen de volgende schrijftekens en schrijfcijfers aan bod:
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spellen, blijkt dat het stimuleren van motorische vaardig-
heden en motorprogramma’s hierop een positieve uitwer-
king heeft (Kennisrotonde, 2017). Schrijven/spelling en 
lezen ondersteunen elkaar immers in hoge mate (Bosse, 
Chaves, & Valdois, 2014; Rapp, & Lipka, 2011). 

Om goed voorbereid te zijn op het latere schrijven, lezen en 
spellen, is het dan ook van groot belang dat kinderen van 
groep 2 kennismaken met schrijftekens en schrijfmateria-
len. Het schrijven in de groepen 1 en 2 moet dan ook gezien 
worden als spelend experimenteren en ervaringen opdoen 
met tekens, patronen en cijfers. In de letteractiviteiten 
worden letters nog niet geschreven, maar wordt de vorm 
van letters verkend. Dit gebeurt vanuit het inzicht dat het 
fysiek ervaren van de vorm van de letter op papier helpt 
bij het begrijpen dat het teken staat voor een klank (Bara, 
Gentaz, Colé, & Sprenger-Charolles 2004).

Uitgangspunten van het schrijfaanbod
Het uitgangspunt van het schrijfaanbod in Schatkist editie 3 
is kinderen laten ervaren:
• hoe zij kunnen omgaan met schrijfmaterialen,
• hoe zij eenvoudige schrijftekens op papier kunnen zetten,
• wat een goede schrijfhouding is. 

Ervaring met schrijfmaterialen
Er zijn diverse schrijfmaterialen op de markt, zoals 
vulpotloden, stiften, wasco, kleurkrijt en pennen. Voor 
de kinderen is het van belang dat zij met ronde, dikke en 
dunne potloden ervaring opdoen. In het algemeen komen 
de kleuters met een nog niet ontwikkelde of verkeerde 
greep naar groep 1. Daarom is het van belang dat de 
leerkracht de kinderen de ruimte geeft om volop te experi-
menteren met diverse schrijfmaterialen en de ontwikkeling 
hierin volgt. Zo ervaren zij met welk materiaal zij fijn en 
minder fijn kunnen schrijven. Vaak hebben ze moeite om 
het dunne schrijfmateriaal correct vast te houden tussen 
duim en wijsvinger waardoor een verkeerde greep kan 
ontstaan. Het vasthouden tussen duim- en wijsvinger gaat 
kleuters in het algemeen beter af met dik schrijfmateriaal. 
Sommige (oudste) kleuters vinden een driehoekig potlood fijn. 

Schrijftekens en schrijfcijfers
In Schatkist verloopt het voorbereidend schrijven van het 
vrij bewegen in de ruimte naar het gericht schrijven van 
tekens op papier. Dit is een voorbereiding op het eigenlijke 
schrijven in groep 3. De kinderen oefenen bij het schrijven 
van deze tekens ook de vingermotoriek en de oog-hand-
coördinatie. In elk anker staan één schrijfteken en één 
schrijfcijfer centraal. Deze worden volgens een vaste 
opbouw aan de kinderen aangeboden. De schrijftekens zijn 
zo over de ankers verdeeld dat ze opbouwen in moeilijk-
heid. De schrijftekens die worden aangeboden in periode 
1 laten de kinderen ervaring opdoen met het maken van 
tekens op papier. Vanaf periode 2 bevatten de schrijftekens 
basiselementen van de meeste lettervormen.



>  Juiste zit-/schrijfhouding

>   Dynamische  

driepuntsgreep.
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Letters?
In de activiteiten is een bewuste keuze gemaakt om geen 
letters te schrijven. Letters schrijven vraagt om reeds 
gevorderde vaardigheden die slechts bij enkele oudste 
kleuters ontwikkeld zijn. Daarom is ervoor gekozen om juist 
in te zetten op tekens die onderliggend zijn aan het latere 
schrijven van letters. Anderzijds wordt in Schatkist wel 
volop ingezet op het praktisch oefenen van het schrijven 
van tekens. Een overzicht van onderzoeksbevindingen 
laat immers zien dat alleen het oefenen van schrijfvoor-
waarden, zoals het manipuleren, het schrijfbewustzijn 
of visuo-motorische integratie, zonder er werkelijk bij te 
schrijven in de praktijk niet effectief blijkt te zijn (Van der 
Eng, Van Hoek, & Van Hartingsveldt, 2012). Daarnaast 
geeft dit overzicht aan dat het cruciaal is om het oefenen 
van schrijven te koppelen aan betekenisvolle activiteiten 
en dat is precies het uitgangspunt in Schatkist (zie ook 
Schrijfactiviteiten).

Schrijfhouding 
Schatkist editie 3 besteedt veel aandacht aan de schrijf-
houding. Hierbij komen de volgende vier elementen 
aanbod:
• zit-/schrijfhouding
• potloodhantering
• papierligging
• ligging van de niet-schrijfhand

In elk anker staat een van deze vier elementen centraal. 
Om zowel de leerkracht als de leerlingen hierbij te onder-
steunen zijn schatkistkaarten ontwikkeld waarop onder-
delen van de goede schrijfhouding zijn afgebeeld. Ook kan 
het liedje ‘Ik ben er klaar voor’ worden ingezet om op een 
speelse manier aandacht te besteden aan de schrijfhou-
ding. Daarnaast is bij de schrijfactiviteiten onder het kopje 
‘Tips en verdieping’ aangegeven hoe een leerkracht op een 
speelse manier extra aandacht kan besteden aan een van 
de elementen.

In het anker Dieren bij de activiteit ‘Huis voor 
Zandbakaap’ kunnen de kinderen de potloodhantering 
extra oefenen door het potlood met de niet-schrijfhand bij 
de punt vast te houden. Ze pakken met hun schrijfhand 
het potlood vast tussen hun duim en wijsvinger. Daarna 
pakken ze het potlood weer met de andere hand bij de 
punt en leggen het op tafel.

Zit-/schrijfhouding. Een goede schrijf- en zithouding 
voorkomt dat een kind te ver voorover gaat hangen tijdens 
het schrijven. Uiteraard begint een goede zit-/schrijfhou-
ding met passend meubilair. Op een goede stoel kan een 

kind rechtop zitten en beiden voeten kunnen op de grond 
staan. Tijdens het schrijven mag de buik of romp niet tegen 
de tafel worden gedrukt. Er zit een kleine ruimte (ongeveer 
een vingerdikte) tussen de tafel en de buik (romp). Het kind 
zit zo aan de tafel dat de schouders parallel en horizontaal 
lopen met de rand van de tafel. Beide armen liggen op 
tafel, met beide ellebogen net buiten of tegen de tafelrand.

Potloodhantering. Een goede potloodhantering maakt 
het schrijven gemakkelijker. Een verkeerde greep kan 
verkramping of vermoeidheid in de vingers of de hand 
veroorzaken. Schatkist editie 3 adviseert de dynamische 
driepuntsgreep waarbij het potlood wordt vastgehouden 
tussen duim- en wijsvinger en rust op de middelvinger.

Papierligging. Bij een goede zit-/schrijfhouding en potlood-
hantering hoort ook de juiste ligging van het papier. De 
kinderen moeten onder begeleiding van de leerkracht zelf 
ervaren wat voor hen de goede papierligging is. Vaak is het 
voor rechtshandige kinderen fijner als de bladzijde waarop 
zij tekenen en schrijven aan de rechterzijde van het lichaam 
ligt en voor linkshandige kinderen aan de linkerzijde.

Ligging van de niet-schrij�and. Tijdens het tekenen of schrijven 
kan het papier verschuiven. De meeste kinderen corrigeren dat 
zelf door de niet-schrij�and op het papier te leggen. De hand 
moet plat op het papier liggen en wel zo dat het papier niet 
meer kan verschuiven. Dit kan onder- of bovenaan op het blad 
zijn. De niet-schrij�and hee� nog een tweede taak, namelijk 
ervoor zorgen dat het papier naar boven wordt geschoven als 
het kind het onderste gedeelte van het blad hee� bereikt.



>   Zoemplaat verhaal 'Een grappige naam' (anker Lente), 

schrijfteken golf.

>   Kopieerblad schrijfteken golf.
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Lente  R  Kennismaking  R  Een verstopplaats voor Ben 
Schrijfactiviteiten 
De schrijfactiviteiten zijn min of meer volgens een vast 
stramien verwerkt in de routine ‘Voorbereidend schrijven’ 
(zie ook Gebruikswijzer, hoofdstuk 3 ‘Routines’, par. 3.2.7). 
Aan het schrijven wordt zowel in de kringactiviteiten als 
in de hoeken aandacht besteed. Deze activiteiten zijn 
bestemd voor alle kinderen, met uitzondering van de acti-
viteiten waarin schrijftekens geschreven worden. Deze zijn 
alleen bestemd voor de kinderen van groep 2.
Het startpunt van de schrijfactiviteiten is het zoemverhaal 
dat aan alle kinderen wordt voorgelezen. Hierin is het 
schrijfteken in de illustratie en/of het verhaal opgenomen. 
De kinderen gaan in de activiteiten daarna met het schrijf-
teken aan de slag.

De kinderen van groep 1 ervaren het schrijfteken door 
hiermee op een speelse wijze kennis te maken in de 
speelzaal en in de lees-schrijfhoek. In de speelzaal 
zijn de activiteiten gericht op de ontwikkeling van de 
grove motoriek, waarbij het schrijfteken centraal staat. 
De kinderen ontdekken dan op geheel andere wijze de 
schrijfrichting en de vorm van het schrijfteken door dit te 
springen, te lopen of samen met Zoem te maken. In de 
lees-schrijfhoek wordt het schrijfteken verder uitgediept. 
Daarbij komen ook fijnmotorische vaardigheden aan bod, 
zoals knippen, verven, kleuren, kleien en vouwen.  

In het anker Herfst staat het schrij�eken ‘cirkel’ centraal. 
In de speelzaal ervaren de kinderen de schrijfrichting 
en de vorm van de cirkel door met hoepels diverse 
opdrachten uit te voeren. In de lees-schrij�oek maken de 
kinderen van papier een paddenstoel met witte cirkels op 
de hoed.

De kinderen van groep 2 doen deze ervaringen ook op. 
Daarnaast zetten zij het schrijfteken in kringactiviteiten ook 
op papier. Dit doen zij op kopieerbladen die in Digiregie 
zijn opgenomen. Deze kopieerbladen zijn bijna altijd 
liggend gepositioneerd, waardoor de zit-/schrijfhouding zo 
optimaal mogelijk is. Op deze bladen worden altijd twee 
activiteiten opgenomen. Het bovenste gedeelte betreft de 
eerste kennismaking met het schrijfteken. Op het onderste 
gedeelte volgt de speelse toepassing van het aangeleerde 
schrijfteken. In een aantal gevallen wordt wel een beginstip 
aangegeven, zodat de kinderen weten waar zij moeten 
beginnen met het schrijfteken. In Schatkist editie 3 wordt 
daarnaast ook de stip met streepje gebruikt. Het streepje 
bij de stip geeft de schrijfrichting aan van het nieuw aan te 
leren schrijfteken. 

Tijdens de schrijfactiviteiten wordt het schrijfteken altijd 
geïntroduceerd door Pompom of Zoem, waarbij Zoem het 
schrijfteken meestal ‘voorvliegt’ en de beweging verbaal 
ondersteunt. De leerkracht neemt de introductie van Zoem 
over en bespreekt het schrijfteken. De kinderen schrijven 
met de wijsvinger van hun schrijfhand het schrijfteken 
op tafel. Ter ondersteuning wordt de schatkistkaart met 
het schrijfteken ingezet. Naast het schrijfteken is er ook 
bij iedere schrijfactiviteit aandacht voor zit-/schrijfhou-
ding of potloodhantering, papierligging of ligging van de 
niet-schrijfhand. Hierbij kunnen ook de schatkistkaart en 
het liedje ‘Ik ben er klaar voor’ worden aangeboden.

Het schrijfteken wordt vervolgens via een stappenplan aan-
geboden. Eerst kijken de kinderen naar het nieuwe schrijf-
teken. Daarna schrijven ze met (kleur)potlood in het teken 
waarbij zij de pijlen volgen. Dan schrijven ze het schrijfteken 
in de vrije ruimte van het kader. Ten slotte controleren zij 
of het schrijfteken goed geschreven is. Deze activiteiten 
worden enkele keren herhaald zodat de kinderen zich de 
schrijfrichting van het schrijfteken eigen kunnen maken.
De kinderen mogen zelf de grootte van het schrijfteken 
bepalen. Het hoeft dus niet zo groot te zijn als het voor-



>  Kopieerblad cijfer 4.

>  Op de zoemplaat is het schrijfteken gelegd met klei.
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Lente  R  Afronding  R  Vier bloemen voor Loeloe 1 

Cijfer 4  |  voorbere idend schrijven

geschreven voorbeeld. Vanaf periode 2 proberen de 
kinderen het schrijfteken op de onderlijn te schrijven. Het 
schrijfteken hoeft daarbij niet zo groot te zijn als het op het 
kopieerblad voorgedrukte voorbeeld.

Bij ieder anker kunnen de kinderen ook leren om een cijfer 
te schrijven. De leerkracht kan zelf bepalen of in groep 2 
alle cijfers of een gedeelte daarvan aan bod komen. In 
elk anker staat één cijfer centraal. Ook in deze activiteit 
vliegt Zoem het cijfer voor en de leerkracht herhaalt het 
cijfer met behulp van de Leerkrachtassistent. De kinderen 
schrijven het cijfer met de wijsvinger van de schrijfhand 
op tafel, zodat zij de juiste schrijfrichting ervaren. Daarbij 
ondersteunen zij de schrij� eweging verbaal. Het kopieerblad 
waarop de kinderen het cijfer oefenen heeft een duidelijke 
link met de getallenwand, zodat deze er bij de activiteit 
bij betrokken kan worden. Ook bij het oefenen van het 
cijfer wordt gebruikgemaakt van het stappenplan en wordt 
aandacht besteed aan de schrijfhouding.

Aanbevelingen voor de begeleiding bij  
schrijfactiviteiten

Differentiatie
Bij kinderen met de ster-aanpak is de ervaring belangrijker 
dan het schrijfresultaat. Als een kind het schrijfmateriaal 
niet goed kan hanteren of moeite heeft om een schrijfteken 
op het kopieerblad te schrijven, legt hij of zij het schrijfteken 

met klei op de schatkistkaart of zoemplaat. Ook kan de 
leerkracht het schrijfteken op de zwart-wit geprinte versie 
van de zoemplaat laten inkleuren of laten omcirkelen. Zo 
wordt het schrijfteken op een heel andere wijze ervaren.

Bij de kinderen met de zon-aanpak kan de leerkracht de 
schatkistkaart en de klei gebruiken om het dubbele schrijf-
teken (het schrijfpatroon) te laten leggen. Bij de ankers 
vanaf periode 2 in het jaar kunnen zij een schrijfpatroon 
van twee schrijftekens op het kopieerblad maken.

Begeleiding van linkshandige kinderen
Enkele aandachtspunten:
• Plaats in de groep. Een linkshandig kind kan het beste 

tijdens een schrijfactiviteit een plaats krijgen links van een 
rechtshandig kind, omdat zij dan geen last van elkaar 
hebben.

• Schrijfmateriaal. Voor linkshandigen is het soms fijn om 
het potlood iets hoger vast te houden (2½ à 3 cm vanaf de 
punt), zodat zij meer zicht hebben op datgene wat zij 
getekend en geschreven hebben.

• Papierligging. Als het linkshandige kind het kopieerblad te 
hoog op de schrijftafel legt of te ver naar rechts, heeft dit 
negatieve consequenties voor de schrijfhouding. Het 
linkshandige kind moet op een speelse manier ervaren dat 
het schrijven gemakkelijker gaat als het papier niet te hoog 
en iets meer naar links ligt.

Tot slot

Schatkist editie 3 kiest volop voor het breed stimuleren van 
motorische vaardigheden, zowel fijne als grove motoriek. 
Aandacht voor een gezonde levensstijl en het schrijven en 
de zithouding bij de oudste kleuters maken hier onlos-
makelijk deel van uit. De activiteiten in Schatkist dagen 
de kinderen uit om veel te bewegen, via het bewegen hun 
eigen lichaam te ontdekken, maar ook te ervaren wat je 
met bewegen allemaal kunt bereiken. Ze komen bijvoor-
beeld ook meer te weten over de ruimte om zich heen en 
over de relatie tussen tekens op papier en hoe je ermee 
kunt communiceren. Kortom, in de Schatkist-activiteiten 
voor motoriek en voorbereidend schrijven vinden kinderen 
niet alleen prikkels om met elkaar te spelen, bewegen, 
communiceren en genieten. Ze vormen een voedings-
bodem waarmee kinderen stap voor stap hun wereld 
kunnen uitbreiden.
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