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Kerndoelen
2. De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen

Kerndoel 2: De leerlingen leren gebruik maken van schriftelijke taalvormen
SCHRIJVEN
2.1. Handschriftontwikkeling

1

5
Schrijft met de voorkeurshand
Schrijft zijn eigen naam na
Schrijft enkele letters bij vrij
schrijven
Schrijft na het noemen van de
beginletters de letters volgens de
schrijfmethode
9
Schrijft zijn eigen voor- en achternaam
Schrijft leestekens ? en !
Schrijft lettergroepen (l-k, a-n, j-g)
in een onderling variërende hoogte
Laat even grote spaties tussen
woorden
Gebruikt een correctiepen (Tipp-ex,
pritt-corrector)
2.2. Stellen

2
3
Houdt een potlood vast met de punt Tekent de vormen korte stok,
naar beneden
lange stok en rondje na
Wijst in letters de vormen korte
stok, lange stok en rondje aan
Werkt van links naar rechts
(zonder begrip van links en
rechts)

4
Tekent de vormen open rondje,
boogje/poort en kuiltje na
Tekent na het noemen van korte
stok, lange stok en cirkel de juiste
vorm
Wijst in letters de vormen open
rondje, boogje/poort en kuiltje
aan
Schrijft de beginletters van de
schrijfmethode na
6
7
8
Houdt een potlood vast met een
Houdt een potlood vast met een
Schrijft eigen naam op een lijn
pincetgreep (duim en wijsvinger)
driepuntspengreep (duim,
Schrijft zonder voorbeeld alle
Schrijft zonder voorbeeld zijn eigen wijsvinger, middelvinger)
letters volgens de schrijfmethode
naam
Schrijft alle letters van de
Schrijft de letters zonder
Schrijft de cijfersymbolen tot en
schrijfmethode na
omkeringen in een eenvoudig
met vijf
Schrijft de cijfersymbolen 0 tot en woord
met 9 (eigen leeftijd)
Schrijft cijfers in de juiste
verhouding tot elkaar
Voor hogere niveaus raadpleeg de VSO leerlijn mondelinge en schriftelijke taal: 2.1

6
Schrijft zijn eigen naam op een
(ansicht)kaart
9
Schrijft een tweewoordszin bij een
afbeelding of eigen werkstuk (ik ren)
Schrijft een verlanglijst (pen,
computer, schrift, stikker)

7
Schrijft een woord bij een
afbeelding of eigen werkstuk (bal)

8
Schrijft losse woorden bij een
afbeelding of eigen werkstuk (hond)
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