Zo doen wij dat!
Schrijven & schrijfgerei
Schrijven is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Naast het vak “schrijven”, wordt er door de leerlingen
de gehele dag door geschreven in schriften, op werkbladen en in werkboeken. We vinden het belangrijk dat de
leerlingen zorg en aandacht aan hun schoolwerk besteden, daar hoort ook het schrijven bij.
We vinden het belangrijk dat leerlingen zorg en aandacht aan hun werk kunnen besteden, daarom voorzien we
de leerlingen van schrijfmaterialen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen eigen materialen van huis meenemen:
aan de ene kant garanderen we hiermee deugdelijk materiaal, aan de andere kant ontstaan er geen verschillen
tussen de leerlingen.
Op de Bonnerschool gelden de volgende afspraken:

Materiaal



De leerlingen krijgen bij de start in groep 3 een etui, grijs potlood en kleurpotloden van school. In groep 4
wordt hier een rollerball-pen aan toegevoegd, In groep 7 krijgen de leerlingen balpen.



In groep 3 maken de leerlingen al het werk met een (driekantig) grijs potlood.



In groep 4 t/m 6 maken de leerlingen het reguliere schoolwerk met de rollerball-pen of met grijs potlood.



In groep 7 & 8 maken de leerlingen al het reguliere schoolwerk met de balpen.



In groep 4 t/m 8 maken leerlingen het werk voor het vak “schrijven” met de rollerball-pen.

Alle materialen dienen de gehele schoolcarrière mee te gaan. De materialen worden door school vervangen,
tenzij deze bewust door de leerling kapot zijn gemaakt. In dit geval vragen we ouders een vergoeding voor de
materialen.
Schrijven & verbeteren



Tot en met groep 7 schrijven alle leerlingen methodisch, gebonden schrift in al het schoolwerk (volgens
de methode Pennenstreken 2).



Vanaf groep 8 is het leerlingen toegestaan om en los, eigen handschrift te gebruiken, mits leesbaar.



Leerlingen verbeteren fouten door één, dunne streep door de fout te trekken en
het juiste antwoord er achter te plaatsen.

In overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider is het mogelijk om af te
wijken van bovenstaande afspraken.

