
• Moeten we nog wel schrijfonderwijs blijven geven?
 Ja! Schrijven heeft verschillende functies:
-  Schrijven voor jezelf o.a. als leerstrategie: bijvoorbeeld 

woordjes leren, leren lezen, spelling automatiseren en het 
maken van aantekeningen.

-  Schrijven voor een ander: toetsen leesbaar kunnen schrijven
in het voortgezet onderwijs.

  NB Leesbaar leren schrijven is belangrijker dan netjes 
leren schrijven!

•  Moeten we kinderen verbonden schrift of blokschrift 
aanleren?

  Verbonden schrift komt uit de tijd van de kroontjespen en 
is niet meer nodig. Er zijn geen voordelen t.o.v. blokschrift. 
Blokschrift is even snel te schrijven, leesbaarder, even goed
voor motoriek en uiteindelijk de keuze van bijna ieder kind 
in groep 8. Pennenstreken biedt zowel verbonden schrift 
als blokschrift voor de gehele basisschool. De school kiest 
en er is geen foute keuze! Afhankelijk van de keuze schaft 
een school leerlingmateriaal voor verbonden of blokschrift 
aan. De handleiding en de Leerkrachtassistent zijn inzet-
baar voor beide varianten. 

• Moeten kinderen in groep 3 met potlood schrijven?
  Nee, potlood is vaak niet het meest geschikte schrijf-

materiaal voor beginnende schrijvers.

•  Moeten we schrijfonderwijs op het rooster zetten in 
de bovenbouw?

  Schrijven is net als topsport: je hebt veel training nodig 
om het goed te automatiseren en te komen tot een goed 
leesbaar handschrift. Kinderen schrijven bij andere lessen 
weinig. Daarom is het belangrijk ook te blijven schrijven in 
de bovenbouw. Maar dan wel functioneel, gekoppeld aan 
spelling en aanleren van studievaardigheden.

• Schrijfonderwijs kost veel tijd. Is dat nog verantwoord?
  Met de Leerkrachtassistent vraagt Pennenstreken nauwe-

lijks voorbereiding. Het lesgeven verloopt efficiënt en is
leuk. En elke schrijfles is een les automatiseren van andere 
leerstof.

• Moeten we kleuters voorbereiden op schrijfonderwijs?
  Nee. Maar als u iets wilt doen, doe dan iets wat zinvol is:

leer kleuters een prettige pengreep aan en laat hen oefenen
met 8 basisvormen die ten grondslag liggen aan verbonden
schrift en blokschrift, passend in de thema’s die in de 
kleuterklas in gebruik zijn. Daarom is het kleuterdeel van 
Pennenstreken heel beknopt: 1x per week.

• Vinden kinderen schrijven saai en stom?
 Met Pennenstreken vinden kinderen schrijven leuk!

Er is maar één schrijf-
methode die kinderen 
voorbereidt op het 
schrijven in de 21e eeuw: 
Pennenstreken editie 2

Marion van der Meulen, auteur Pennenstreken
Meer informatie: pennenstreken.nl
Vragen, starttrainingen, lezingen: m.v.d.meulen@zwijsen.nl  
06 - 51794224

Antwoorden op vragen over schrijfonderwijs

  
 

 

 bas ligt in een kuil. bas ligt in een kuil.

 h h�� duikt in de zee. duikt in de zee.
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Breng leren tot leven


