Beste ouder(s), verzorger(s),

Op onze studiedag van afgelopen vrijdag, 16 september j.l., is onder andere
het schrijfonderwijs besproken.
Al enkele jaren wordt er binnen het onderwijs (zowel landelijk als internationaal)
gesproken over het schrijfonderwijs. Het blokschrift rukt op. Veel scholen voor speciaal onderwijs zijn al
overgeschakeld op blokletters, reguliere basisscholen beginnen te volgen.
Nu wij al enkele jaren met de tablet werken, wordt er vanzelfsprekend minder geschreven. Het leren van
het verbonden schrift (de “deftige letters”) levert regelmatig moeilijkheden op.





Sommige kinderen lopen motorisch vast op verbonden schrift. Bijvoorbeeld op allerlei lastige
verbindingen, van de “b” naar de “e”.
Een ander veelgehoord argument tegen het verbonden schrift is dat het veel tierelantijnen bevat
die onnodig zijn. Het heeft een hellingshoek en de “t” is bijvoorbeeld een fractie kleiner dan de “h”.
Het verbonden schrift wijkt verder erg af van het drukschrift, wat bijvoorbeeld voor dyslectische
kinderen erg verwarrend kan zijn.
Ook het aanleren van het verbonden schrift kost veel tijd en inspanning.

Zomaar wat argumenten waar wij dagelijks mee te maken hebben.
Tot nu was het zo dat in groep 3 de “deftige letters” aangeleerd worden, in groep 7 het “eigen handschrift”
ontwikkeld mag worden en ondertussen wordt er steeds meer digitaal geschreven.
Tijden veranderen en er ontstaan nieuwe inzichten. Het uiteindelijke doel is om een vlot en leesbaar
handschrift te ontwikkelen. Vanaf dit schooljaar gaan wij een start maken om in ons onderwijs dan ook nog
maar één soort schrift aanleren; blokletters!
Wij hebben inmiddels de bijpassende methode hiervoor al in huis. De methode heet “Schrijven leer je zo”.
De komende weken zullen wij in de groepen 3 en 4 een start gaan maken met dit vernieuwde
schrijfonderwijs. U zult in de Penseelstreekjes binnenkort meer informatie en ervaringen hierover kunnen
lezen. (De groepen 5 t/m 8 gaan op de “oude manier” verder, omdat zij het verbonden schrift al beheersen.
De invoering van blokletters begint nu vanaf groep 3-4).

Met vriendelijke groeten,
Het team,
o.b.s. Het Palet, Opheusden.

