
           

 

 

 
       

    

   Op zicht: Proefpakket 6 weken 
 

Voor een goede oriëntatie op onze schrijfmethode hebben wij een 

kennismakingsmap. Gecombineerd met de handleiding “De Juiste Koers” is 

sturen wij dit pakket geheel vrijblijvend 6 weken op zicht. Na 4 weken nemen 

we contact op en zijn we benieuwd naar jullie eerste indruk en willen we 

natuurlijk vragen die er zijn beantwoorden. Daarna hebben jullie nog twee 

weken, om jullie verder te verdiepen in onze mogelijkheden, om het vervolgens 

weer terug naar ons te sturen. 

   

 

   Goed zicht: Aanschaf proefpakket 
 

Willen jullie meteen aan de slag om onze methode uit te proberen? Dat kan! 

Voor een actieprijs is het proefpakket éénmalig te koop. Zo krijgen jullie goed 

zicht op alle mogelijkheden van Aan Boord om de juiste keuze voor een nieuwe 

methode te maken. Zorgvuldig nadenken over blokschrift of verbonden schrift 

kan met dit pakket. Beiden zijn toegevoegd. 
 

  

  

       

 
 

 

    Inzicht: Workshop Aan Boord 
  

Niets liever willen wij dat jouw leerlingen met plezier (leren) schrijven.  

Voor inzicht, inspiratie en kennis over Aan Boord geven wij een speciale 

introductie workshop 4 uur). Deze workshop is voor het hele team. Schoolbreed 

ontstaat in volgelvlucht  inzicht over onze aanpak om elke leerling leesbaar te 

leren schrijven. Tijdens de workshop ontvangt elke groep van 1 t/m 8 

GRATIS de handleiding (waarde € 263,60).  

 

Op zoek naar de juiste schrijfmethode voor… 
 leerlingen, die trots zijn op hun handschrift 

 leerlingen, die leren schrijven-taal-spelling goed te integreren 

 leerlingen, die hun gedachten leesbaar ordenen op papier 

 leerkrachten, die met succes handschrift-  en schrijfonderwijs geven 

 leerkrachten, die met plezier schrijfwerk van leerlingen lezen en nakijken  

 

 Welkom ‘Aan Boord’ 
  onze schrijfmethode biedt…. 

 kennis over alles wat met (leren) schrijven te maken heeft 

 schrijfregels voor elk handschrift die leiden tot leesbaar schrijven 

 aandacht voor de persoonlijke schrijfontwikkeling van de leerling  

 praktische tips en materialen voor succesvol leren schrijven 

 tijdwinst: (leren) schrijven wordt geïntegreerd in het dagelijks onderwijs  

 

         Onze manier van werken 

 

 

 

….. Het is voor de kinderen 

heel erg duidelijk en goed 

toe te passen. Je kunt hele 

gerichte feedback aan de 

kinderen geven en ze 

weten ook waar het over 

gaat. Een manier voor 

kinderen om leesbaar te 

kunnen schrijven. Je kunt 

het fijn naar eigen hand 

zetten. Ik zou iedereen 

aanraden om 'Aan boord' 

te komen….. 

 

Mascha M,  

 

 

 

Ik dacht eerst een hele 

middag schrijfonderwijs??? 

Maar wat een inspirerende 

middag was dit. Gerda wist 

veel en ze was prettig om 

naar te luisteren. Snel deze 

inspiratie in de praktijk 

brengen! 

 

Sandra Meester 

Kennismakingsmap € 82,50 & Handleiding € 32,95 =  € 115,45 

Pak de telefoon:  

06-33703132  

of schrijf een e-mail: 

info@deschrijfvriend.nl  

 

Met elkaar gaan wij de 

juiste koers bepalen 

om jullie leerlingen met 

zelfvertrouwen te leren 

schrijven.  

 

Na de  introductie- 

cursus zijn de volgende 

stappen een 

verdiepingscursus en 

een praktijkles,  zodat 

het schrijfonderwijs 

goed aansluit bij jullie 

manier van lesgeven 

en de visie van de 

school. 

 

Welkom Aan Boord!  

 

 

Gerda Broekstra 

De Schrijfvriend 

Auteur Aan Boord  

     Speciale Actieprijs € 75,00 

 

 

Workshop “Kennismaking Aan Boord” € 495,00 
 

 Reiskosten € 0,45 per km (op basis van ANWB-route-planner) 

mailto:info@deschrijfvriend.nl

