
Schrijfmethode Klinkers 
 

De Kennemerpoort hecht aan goed schrijfonderwijs. Een goed duidelijk handschrift is belangrijk voor 

ieder kind, ook in dit digitale tijdperk. Schrijven is belangrijk voor de hersenontwikkeling. Door te 

schrijven worden er in de hersenen verbindingen gelegd tussen de linker- en rechterhersenhelft. Je 

kunt je beter concentreren, je motoriek verbetert en je kunt sneller denken. 

Vanaf schooljaar 2018 – 2019 wordt de schrijfmethode Klinkers ingevoerd, de methode ‘groeit ‘  de 

school in. Deze methode sluit perfect aan bij de taal-leesmethode Lijn 3 in groep 3. De letters die 

kinderen leren lezen met Lijn 3, leren ze met Klinkers ook schrijven. Zo versterken ze beide 

vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen. 

Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. Klinkers besteedt daarom veel aandacht 

aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen 

schrijven. 

Halverwege groep 7 en in groep 8 ( met toestemming van de leerkracht) is een "eigen" handschrift 

toegestaan; vloeiend en vlot handschrift blijft een vereiste. Tijdens de schrijfles volgen we nog de 

methode. 

Past bij de wereld van kinderen 

De lesmaterialen van Klinkers zijn afgestemd op de 

belevingswereld van kinderen. In vormgeving, maar ook 

inhoudelijk. Op die manier blijven alle kinderen gemotiveerd. 

Veel aandacht voor motoriek  

Een goede schrijfhouding, -beweging en pengreep zijn 

belangrijke voorwaarden voor een goed handschrift dat op 

een ontspannen manier kan worden geschreven. Daarom 

besteedt Klinkers hier veel aandacht aan. Ook in de bovenbouw blijft de schrijfhouding belangrijk: 

met een spannend rad op het digibord wordt de ‘houding van de les’ bepaald. Met de gedegen 

aanpak van Klinkers leren álle kinderen soepel en goed schrijven.  

Bewezen handschrift 

Klinkers hanteert het handschrift dat in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen is 

ontwikkeld. Het licht hellend en verbonden schrift is motorisch eenvoudig aan te leren. Het 

handschrift heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen in het onderwijs. Voor leerlingen met 

problemen met de fijne motoriek is er ook een blokschriftvariant beschikbaar. In overleg met de 

ouders kan ertoe worden besloten om voor hun kind blokschrift te kiezen. De schrijflessen zelf zijn 

identiek.  

Leren kijken naar het handschrift  

Kinderen worden zich bewust van hun eigen handschrift door ernaar te kijken, erover te praten en 

ermee te experimenteren. In Klinkers leren ze op inspirerende wijze hoe ze hierdoor hun eigen 

handschrift kunnen verbeteren.   



Niet alle leerlingen zien het belang van goed en netjes schrijven in. “ Ik werk toch op de laptop”  

horen we vaak. Handgeschreven aantekeningen dwingen je echter je om de hoofdzaken van de 

bijzaken te onderscheiden. Het activeert het denken en sommige mensen onthouden iets pas als ze 

het opgeschreven hebben..  

hier vindt u een uitgebreide informatiebrochure. 
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