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Met ingang van 1 januari 2018 verdwijnt Schrijftaal uit het fonds van Uitgeverij Zwijsen. Het wordt daarom tijd om 

een nieuwe schrijfmethode te kiezen. Wij adviseren om voor Pennenstreken 2 te kiezen. Pennenstreken 2 sluit 

perfect aan op Veilig leren lezen kim en 2e maan. Het is bewezen dat de koppeling van een sterke leesdidactiek aan 

een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties.  

 

 Pennenstreken 2 sluit aan bij de belevingswereld van kinderen anno nu. Schrijftaal bevat teksten en woorden 

die niet meer altijd herkenbaar voor ze zijn. 

 De inhoud van de schrijfboekjes van Pennenstreken 2 is gekoppeld aan de vakgebieden. Hierdoor wordt 

handschriftontwikkeling dubbel effectief: het aanleren van een leesbaar handschrift én het automatiseren van 

bijvoorbeeld spelling en topografie.  

 Het inprenten en automatiseren van de letter is de belangrijkste fase. De letter wordt eerst in de lucht, op de 

bank en in de open ruimte op papier ingeoefend, voordat op lijntjes wordt geschreven. Het overtrekken van 

letters wordt niet meer toegepast in Pennenstreken 2.  

 Het is niet langer de leerkracht, maar de leerling zelf die zijn of haar eigen handschrift beoordeelt. Leerlingen 

krijgen hiervoor beoordelingstools aangereikt.  

 Er wordt niet langer gefocust op netheid, maar op leesbaarheid van het handschrift. Een leesbaar handschrift is 

nodig voor jezelf (om aantekeningen terug te kunnen lezen), maar ook voor een ander (een leerkracht wil de 

antwoorden op de toetsen kunnen lezen).  

 In alle jaargroepen kun je nu individueel of groepsgewijs overstappen naar blokschrift. Met het schrijfboek ‘Snel 

naar blokschrift’ krijgen leerlingen gerichte oefeningen voor een blijvend leesbaar en op tempo te schrijven 

blokschrift.  

 Schrijven met een vulpen of potlood wordt niet langer geadviseerd. Leerlingen en leerkrachten hebben keuze 

voor alle soorten schrijfmateriaal. Deze keuze kan individueel of groepsgewijs gemaakt worden.  

 Er is in Pennenstreken 2 een digitale Leerkrachtassistent beschikbaar die begeleiding en ondersteuning biedt 

tijdens alle lesfases in alle groepen.  


