
“Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven” 
 
Materialen fijnmotoriek en ooghandcoördinatie 
voor kleuterafdelingen en eerste leerjaren 
SCHRIJFKOFFER – MOTORIEKKOFFER 
 
Voorbereidend schrijven is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Om 
kleuters goed te kunnen helpen, is er kennis nodig van de ontwikkelingsniveaus die 
kinderen moeten doorlopen en de vaardigheden die bij het schrijven aan bod komen. Onze 
visie onderstreept het belang van bewegen, lateralisatie, visuele vaardigheden, 
handvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, schrijfhouding, pengreep, schrijfbeweging, vormen, 
lijnen en patronen, … Dit komt allemaal aan bod in het gebruik van speelse, muzische en 
doordachte materialen en technieken op weg naar schrijven… Voor de financiering konden 
we o.m. een beroep doen op onze ondersteunende oudercomités. 

 
Flexaband 
 
Flexaband is van hoge kwaliteit en gemaakt van extreem 
elastisch natuurlatex. Het fitness elastiek, ook erg bekend als 
dynaband en thera-band, zijn gemakkelijk op maat te maken 
en er kunnen handvatten aan gekoppeld worden. De dyna-
banden zijn voordelige, draagbare en veelzijdige 
weerstandsproducten met vele gebruiksmogelijkheden om 
mobiliteit, flexibiliteit en kracht te vergroten.  

 

Easy Tip 
 

Voor fijne motoriek oefeningen, oog-handcoördinatie, vorm- en 
kleurherkenning. Kies een voorbeeld uit het boekje en probeer 
deze met de balletjes en je vingertoppen na te leggen. Een 
uitdagend spel! Gemaakt van kunststof met een transparante cover 
(gemaakt van Plexiglas).Vanaf 3 jaar, met voorbeeldboekje 12 
kaarten. 
 

 

Easy Tip Express 
 
De Easy Tip Express bevordert de fijne motoriek, oog-
handcoördinatie en concentratie. Maak een voorbeeld met 
de 6 gekleurde foamschijven en leg deze na met de Easy 
Tip speldozen. Probeer met je vingertoppen de balletjes in 
hetzelfde patroon te leggen als de foamschijf. Met deze set 
kunnen nog meer vinger- en handoefeningen worden 
gedaan.  6 gekleurde schijven, diameter: 25 cm, de kleine 
uitgedrukte schijfjes zijn steeds weer herplaatsbaar en de 6 
schijven hebben verschillende kleuren en zijn aan de 
achterzijde zwart. 

 



Bord schrijfmotoriek: vormen volgen (groen)  
Een leuk bord om de schrijfmotoriek te verbeteren. Met het 
bord kunnen kinderen de fijne (schrijf) motoriek oefenen. Dit 
bord is enkelhandig te gebruiken. 
Stimuleert de fijne motoriek, oog-handcoördinatie en 
concentratie. 

 
Bord schrijfmotoriek: vormen volgen vlieger (rood)   
Een leuk houten bord met vliegers om de 
schrijfmotoriek te verbeteren. Met het bord kunnen 
kinderen de fijne (schrijf) motoriek oefenen. Dit bord is 
dubbelhandig te gebruiken. Stimuleert de fijne 
motoriek, oog-handcoördinatie en concentratie. 

Magneetborden  
Set van drie magneetborden om de fijne schrijfmotoriek te 
stimuleren. Met deze houten borden kunnen de keuters de fijne 
motoriek oefenen. 

 

 

 

 
Sisal looptouw   
Trossen van 75m looptouw (10mm). 

 

 

 

 

Krullenbol 
 
Krullenbol is een methode om te leren schrijven in de kleuterklas.  

 
Het is een methode  voorbereidend schrijven die de 
leerkracht bewustmaakt van het 
ontwikkelingsproces die een kleuter doorloopt om 
tot schrijven te komen.  

Net als bij een boom is het belangrijk dat de wortels, 
de fundamenten, stevig verankerd zijn. En net 
omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, leren we al 
schrijven in de 1e kleuterklas.  

 

 



Er werd niet voor de klassieke indeling (1e 
kleuterklas, 2e kleuterklas, 3e kleuterklas) 
gekozen maar voor leeftijdsgroepen: 3+, 4+ 
en 5+ jaar. Kinderen ontwikkelen zich niet 
even snel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwaailinten  

 
De liedjes van Krullenbol nodigen uit om te bewegen. 
Basisbewegingen worden best regelmatig herhaald. De 
liedjes kunnen gemakkelijk als tussendoortje ingezet 
worden. Deel de linten uit en laat de kinderen 
basisbewegingen oefenen in de lucht.  
 
Met de zwaailinten zien de kinderen beter de 
bewegingen die ze maken. Ook andere bewegingen 
kunnen aan bod komen om de symmetrie en het 
overkruisen van de middenlijn te stimuleren. 

 
 
 
Trommelstokken  
 
De liedjes van Krullenbol nodigen uit om te 
bewegen. Gebruik de trommelstokken om de 
basisbeweging ‘stippen zetten’ te oefenen. Laat de 
kinderen met beide handen samen of afwisselend 
trommelen op muziek. De stokjes kunnen ook als 
ritmestokjes gebruikt worden. Laat de kinderen 
beide stokjes tegen elkaar tikken op het ritme van 
de muziek of tijdens muzikale spelletjes. Ideaal om 
het ritmegevoel te stimuleren.  
 
 
De kinderen kunnen ook met de stokjes lichaamsdelen aantikken, enz…  
Combineer de trommelstokken met verf en laat de kinderen grote bladen papier al 
trommelend bestempelen. Veel plezier! En trommelen maar! 



 “Handige handen” voor kleuterklassen 1, 2 & 3 

In spelvorm wordt de fijne motoriek gestimuleerd 
aan de hand van stevige motoriekborden uit MDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De diverse klaspakketten bestaan uit: 
 
+  32 tot 42 MFD spelborden in de thema’s herfst, 
koude dagen, feest, daar is de zon,… Met de 32 
tot 42 s pelborden kunnen heel veel verschillende 
spellen gespeeld worden. 
 
Alle spelborden zitten dubbel in het pakket om het 
samenspel te stimuleren aan de hand van 
eenvoudige spelregels.  
 
De focus ligt bij de jongste kleuters op het 
ontwikkelen van de fijne motoriek maar ook 
vaardigheden als getalbegrip, kleurenkennis, … 
komen aan bod. 
 
De focus ligt bij de oudste kleuters vooral op het ontwikkelen van de fijne motoriek maar ook 
vaardigheden als getalbegrip, kleurenkennis, logische volgorde, ruimtelijk structureren… 
 
+  Duidelijk uitgeschreven spelregels en opdrachtkaarten. 
 
+  Een grote materialendoos met fijn-motorisch spelmateriaal zoals houten knikkers, houten 
kralen, magneten, pincetten, houten knopen, dobbelstenen, … zodat heel veel kleuters 
tegelijk met de motoriekborden aan het werk kunnen! 



Crayon Rocks 
 

Crayon Rocks zijn gemaakt van sojabonen en gekleurd 
met natuurlijke pigmenten uit planten en daarmee volledig 
natuurlijk en niet giftig! De kleuren van de Crayon Rocks 
kunnen in laagjes worden gebruikt, waardoor je prachtig in 
elkaar overlopende tekeningen kunt krijten. De vormgeving 
van de Crayon Rock is grotendeels vergelijkbaar met die 
van de Pencil Grip, waardoor ook de Crayon Rock op een 
natuurlijke wijze vastgehouden kan worden en dus goed te 

gebruiken zijn in voorbereidend schrijfonderwijs. Versterkt de bewustwording van de vingers 
en kracht in de vingers. 

 

Pelican waskrijtmuizen   
 
Kindvriendelijke en ergonomische waskrijtmuizen: al spelend 
motorische vaardigheden verwerven. Tekenen helpt de creatieve 
ontwikkeling van kinderen en stimuleert tegelijkertijd hun 
concentratievermogen. Dankzij hun speciale vormgeving 
ondersteunen de waskrijtmuizen de motorische vaardigheden. De 
waskrijtmuizen faciliteren tijdens het tekenen de vuistgreep, erkent 
als een belangrijke stap in het leren-schrijven-proces. 
De verschillende kleuren geven de kinderen zin om te kleuren. 
Zelfs wanneer ze hard op de muizen drukken, zullen deze niet 
breken, zodat onze kleine kunstenaars ongestoord kunnen verder 
werken. In 6 felle kleuren. Geen vlekken op de handen. 
Ondersteunen de vuistgreep, een belangrijke stap in het leren 
schrijven proces 

 
Staedler driehoekige waskrijtjes 
 
Driekantige waskrijtjes met handige grip. Met de vlakke kant kunnen grote 
oppervlakken ingekleurd worden en met de hoeken kunnen contouren en fijne 
lijnen getekend worden.  
Vlekt niet, geschikt voor doordruk technieken. 
Intense kleuren: zwart, blauw, groen, oranje, rood, violet, wit en geel. 

 

Lyra Groove Triple dikke kleurpotloden 
 
Ergonomische, driehoekige, triple kleurpotlood met 
natuurlijke greepzone voor onze jongste kleuters 
om bij de kinderen een correcte driepuntsgreep te 
stimuleren. Kan zowel als aquarelpotlood, waskrijt 
en kleurpotlood gebruikt worden. 

 
Lyra Groove Triple dunne kleurpotloden 
 
Ergonomische, driehoekige kleurpotloden met 
natuurlijke greepzone voor onze oudste kleuters. 



“Motoriekkoffer” 

Motorische vaardigheden stimuleren zoals evenwicht, coördinatie, fijne 
motoriek, vingervaardigheden,… met: 

Vlooienspel 
 

Ring L Ding: de tafel ligt vol met gekleurde bandjes. Draai 
steeds een kaart om. Daar staat een hand op afgebeeld. Maak 
deze na door zo snel mogelijk bandjes om je vingers te doen. Als 
je klaar bent, mag je op de bel drukken. Doe je dat het snelste, 
dan win je de kaart. Heb jij aan het einde van het spel de meeste 
kaarten? 

Ring L Ding is een hilarisch spel, dat onbewust motorische vaardigheden, 
reactiesnelheid en combinatievermogen bevordert.   
 
BS Roys Kendama: Zwiep of vang de bal op verschillende manieren op het 
houten handvat en oefen coole trucs! Een eeuwenoud behendigheidsspel in 
een nieuw jasje. 

 
Houten tollen 
 
Houten jojo  
 
Vingerpopjes: deze 
vrolijke vingerpoppetjes 
hebben de vorm van 
verschillende dieren, zoals 
een konijn, een beer en een 
eend. Met behulp van de 

vingerpoppetjes kunnen de kleuters niet alleen de leukste 
verhaaltjes verzinnen maar ook hun motorische 
vaardigheden oefenen. 
 
 

Knikkerspel: een echte klassieker! Probeer 
de knikkers door de poortjes te laten rollen. 
Hoe kleiner het poortje, hoe meer punten je 
krijgt. Weet jij al wie er gaat winnen? 

 

 

 

Jongleer sjaaltjes   
Jongleerballen 
 
 
 
 
 



Luna 
Schrijven doet ertoe   
 
Luna is onze nieuwe methode schrift voor het 1e tot 3e 
leerjaar van het lager onderwijs. Luna is een flinke, koene 
ruimtevaarder die je leerlingen leert schrijven aan de hand 
van een unieke didactiek. Om mee te kunnen met Luna 
moet je goed in je vel zitten, fit zijn en goed bewegen. Je 
moet flink rechtop kunnen zitten om in haar ruimtetuig te 
passen. Je kunt ook fijn met je handen en vingers werken, 
bijvoorbeeld om het ruimtetuig te besturen of om boutjes en 
schroefjes aan te draaien.  Een ruimtevaarder zoals Luna is 
superhandig! 

Schrijven is bewegen. Luna ziet schrijfonderwijs als bewegingsonderwijs en bouwt dan ook 
verder op Krullenbol, onze methode voor het kleuteronderwijs. De methode sluit ook aan bi  

j onze taalmethodieken “Mol & Beer” en “Verrekijker”. 

 

Luna gebruikt een eenvoudige, hellende, kleine 
letter, met aanloop waar dat motorisch zinvol is. 
De verticale elementen, zoals lussen en halen, 
zijn anderhalf maal hoger dan de kleine 
basisvormen. Die lange letters zijn immers zeer 
belangrijk voor de leesbaarheid. 

Luna kiest bij de hoofdletters voor pure eenvoud 
en leesbaarheid. De hoofdletters verschillen 
nauwelijks meer van de leesletter. De krullen zijn 
geschrapt. We staan hier bewust penopheffing 
toe. 

Luna heeft vanzelfsprekend ook linkshellende, 
kleine en hoofdletters voor de linksschrijvers. 

 
Er werd ook een Luna schrijfapp ontwikkeld. Op tablet 
oefenen leerlingen de schrijfpatronen, de lettervormen 
en de verbindingen met de vinger over het scherm.  

De app toont voor en laat oefenen. De leerlinge  n 
navigeren zelf door het eenvoudig menu. Een toffe 
vormgeving en leuke animaties stimuleren het 
oefenen in de klas maar ook thuis. 

Ergo voetenplank 
 

Het is bijna uitgesloten dat alle kinderen van dezelfde klas ook 
dezelfde maat van stoel of tafel nodig hebben. Bij onze 
eerstejaars zijn stoelen en tafels verstelbaar. 
Bij het schrijven moeten voeten kunnen steunen op de grond. 
Met de voetenplank wordt het voor een deel jonge schrijvers 
comfortabeler om een goede schrijfhouding aan te nemen. De 
steun is antislip en in de hoogte verstelbaar. 


