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Schrijven – 5 stappen voor een beter handschrift & praktische tips 
 

1.  

Bestudeer een letterkaart met richtingen erop.  

Als je de juiste volgorde gebruikt om een letter uit lijnen op te bouwen kan dat je handschrift enorm 

verbeteren. Oefen om elke letter in de juiste volgorde te schrijven. 

Links naar voorbeelden letters en cijfers juiste schrijfwijze, met visuele ondersteuning dmv kleuren. 

Schijfwijze letters oefenen  

https://www.jufinger.nl/wp-content/uploads/stoplichtletters.pdf 

Schrijfwijze cijfers oefenen 

https://www.jufinger.nl/wp-content/uploads/stoplichtcijfers.pdf 

2. 

Schrijf in de lucht. Vermijd het om letters te "tekenen" met alleen je hand, maar schrijf door je hele 

arm tot aan je schouder te bewegen. Om dit te oefenen is het goed om in de lucht te schrijven met je 

vinger. Daarmee dwing je de spiergroepen in je arm en schouder mee te doen zodat je handschrift 

mooier en minder verkrampt wordt.  

3.  

Pas de juiste pengreep toe. Je moet je pen tussen je duim en wijsvinger vasthouden, en de punt 

laten rusten op de zijkant van het bovenste kootje van de middelvinger. De achterkant van de pen 

rust op het stuk tussen je wijsvinger en je duim.  

4.  

Oefen de letters van het alfabet. Kies een letter uit. Schrijf een paar rijen vol, doe dit uiteindelijk met 

elke letter van het alfabet in kleine letters en hoofdletters tot het netjes is en ‘vanzelf’ gaat. Neem de 

tijd. 

Nb voor jonge kinderen, die nog aan het begin van het schrijfproces staan, kun je eventueel beginnen met het 

oefenen van de basisvormen. Alle letters zijn opgebouwd uit rechte lijnen en cirkels of halve cirkels, dus neem de 

tijd om die te vormen. Vul een heel papier met verticale en diagonale lijnen parallel aan elkaar. Schrijf ook een 

vel vol met cirkeltjes. Als je deze vormen consistent hetzelfde kunt maken is het tijd om door te gaan met 

complete letters. 

5.  

Oefenen maar. Doe het letter voor letter, daarna ook woorden. Houd het leuk en.. bewaar de 

oefenblaadjes, zeker die van het begin. Na een tijdje zie je de vooruitgang.  
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Praktische tips 

Papier 

Gebruik lijntjespapier met basislijn en lijnen voor de ‘lusletters’. Dit bevordert het schrijven in de 

juiste verhoudingen. 

  

 

 

Pen 

De Stabilo rollerball pen ondersteunt de juiste pengreep. 

 

App 

Met de app Letterschool kunnen kinderen de letters op een leuke, speelse manier oefenen.  

Met deze app kan je blokletters en de cijfers leren schrijven. Met Letterschool Cursive kan je aan 

elkaar leren schrijven. 

https://apps.apple.com/nl/app/letterschool-letters-en-cijfers-leren-schrijven/id504846700 

  

Extra Tips 

• Zorg dat je goed rechtop zit als je schrijft. 

• Hou de pen niet te strak vast; hou hem losjes vast. 

• Schrijf met de pen die jij het fijnst vindt. Daardoor krijg je morele steun en wordt je 

handschrift beter omdat je er graag mee schrijft. 

• De letters moeten van gelijke grootte zijn. Daardoor ziet je handschrift er regelmatig en 

netjes uit.  

• Overhaast het niet. Je handschrift is altijd netter als je de tijd neemt. 

• Hou altijd genoeg ruimte tussen twee woorden. 

• Bewaar een blaadje waarvan je vindt dat het mooi is geschreven ter inspiratie. 

https://apps.apple.com/nl/app/letterschool-letters-en-cijfers-leren-schrijven/id504846700

