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Gratis digitaal kwartaalblad met informatie over kinder- en jeugdhandschrift 
 

Doel en doelgroep 

Met deze Penmail willen we mensen met belangstelling voor het schrift van kinderen en jeugdigen regelmatig 

informeren. 

We vermoeden dat er bij meerdere groepen behoefte bestaat aan regelmatige informatie op dit gebied: Stichting 

Schrijfpedagogische Hulpverlening (SPH), Vereniging voor handschriftontwikkeling (VLSM), Nederlandse Orde 

van Grafologen (NOG), Landelijke Bond van Remedial Teachers (LBRT), Onderwijsadviesdiensten (schrijf-

specialisten), schrijftherapeuten. 
 

Afbakening 
Penmail zal zich vooral richten op deze terreinen: Handschriftonderwijs, schrijfmethoden, schrijfmateriaal, 

schriftontwikkeling, schrijftests, verband tussen handschrift en persoonlijkheid, ofwel pedagogische schriftkunde. 

Informatie op het gebied van krabbels, tekeningen en kalligrafie valt in principe buiten onze doelstelling. 
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Alle Penmaillezers een gezonde en ontspannen zomertijd gewenst! 
 

Hoe corona het schrijven met de hand bevordert 

De laatste tijd is in de media melding gemaakt van toenemende stress. Als redenen werden 

nogal eens aangevoerd het zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, online onderwijs ont-

vangen, verstoken blijven van sociale contacten. Als gevolg daarvan kunnen de spanningen 

bij volwassenen, kinderen, gezinnen oplopen. Zoekend naar mogelijkheden om hier iets aan te 

doen, werd aangeraden om spanningen “van je af te schrijven” via een dagboek. Door, liefst 

dagelijks en op een vast moment, kort stil te staan en schrijvend in te gaan op wat zich heeft 

voorgedaan. We weten, dat een dergelijke werkwijze heel ‘bevrijdend’ kan werken. Zoals het 

dagelijks opschrijven van wat als positief is ervaren, een geluksgevoel oproept.  

 

Gezelschapsspel Schriftgeheimen 

Op 23 januari 2019 kwam het Platform Handschriftont-

ontwikkeling tijdens de N.O.T. met een schrijfkwartetspel. 

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de kwartetten-

autoriteit in ons land - Piet van der Vlugt. 

Sinds kort is het gezelschapsspel Schriftgeheimen (€16,95) 

verschenen, zie het spelbord links. 

Voor meer informatie en bestelwijze van kwartet/bordspel 

zie de homepage van het Platform 

(www.handschriftontwikkeling.nl). 
 

De Schrijfvriend beveelt Scrapboard aan 
Het Scrapboard is een dubbel gevouwen doorzichtig schrijf- en tekenbord op A5 formaat. Het 

kan bij veel activiteiten worden ingezet. Het ‘overtrekblaadje’ in eigentijdse uitvoering maakt 

het mogelijk eerst in ‘klad’ te werken, om daarna een mooi schrijf-/tekenproduct af te leveren. 

Een leerling kan de hele schooltijd met één bord volstaan.   

Het scrapboard met dun schrijvende pen en wisdoekje is nu verkrijgbaar voor € 10,95 i.p.v.  

13,85. Voor nadere informatie: www.deschrijfvriend.nl of info@deschrijfvriend.nl.  

http://www.handschriftontwikkeling.nl/
http://www.deschrijfvriend.nl/
mailto:info@deschrijfvriend.nl
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Vier nieuwe bundels “Over kinderhandschrift … gesproken 
Waar de tijd van het thuiswerken al niet toe heeft geleid, leidt en wellicht blijft leiden! Zo zijn 

er de voorbije maanden meerdere bundels verschenen. Het betekent overigens ook, dat er met 

name via het internet veel informatie op ons favoriete handschrift- en schrijfgebied te vinden 

is. Uit de jongste afleveringen worden hierna telkens twee artikelen vermeld. Is er iets bij dat 

heel ‘actueel’ is – met plezier en gratis zal het per mail worden toegezonden. 

 
Bundel 96 (21 artikelen): 

- 8 Redenen waarom schrijven met de hand een belangrijke oefening voor het brein is. Gina Limauig, 

  2015 (2 p.) 

- Zes manieren om het schrijven van kinderen te stimuleren, Dr. Jane Medwell, 2018 (3 p.) 

 

Bundel 97 (19 artikelen): 

- 9 Ongelofelijke voordelen van het schrijven met de hand voor ons lichaam en hersenen, Johanna  

  Silver, 2020 (3 p.) 

- Het schrijven is in opspraak: Scholen moeten weer cursief aanleren, Paul Mulshine, 2019, (3 p.) 

 

Bundel 98 (15 artikelen): 

- Welke plaats is er voor handschrift in de nieuwe eindtermen? Loes Luyckx, c.s. (2016) (5 p.) 

- Het blijvende belang van handschriftonderwijs, Dr. Deborah K. Reed, 2019 (3 p.) 

 

Bundel 99 (22 artikelen): 

- Drie topics bij het leren schrijven met de hand, NHS Foundation Trust, 2019 (3 p.) 

- Slordig handschrift bij kinderen: Wat je moet weten, The Understood Team & Bob Cunningham,  

  2020 (3 p.) 

 

Symposium Gedragsneurologie van het kind in ontwikkeling  

Het najaarssymposium Kinderpsychiatrie en Neuropsychologie wordt georganiseerd ter gele-

genheid van de presentatie van de heruitgave van het handboek Gedragsneurologie van het 

kind (2020, Dr. C. Njiokiktjien) 

Gegevens:  

Datum: vrijdag 6 november 2020  

Tijd: 9.00 - 17.00 uur 

Wilt u geïnformeerd blijven over het programma etc.? Kijk op www.zonderzorg.nl  

Vrijblijvend aanmelden kan via info@zonderzorg.nl  

 

Handschrift is niet raar, maar heel bijzonder! 

Dit was het thema voor de Internationale Dag van het Handschrift op 23 januari 2019. 

Geïnspireerd door “De Luizenmoeder”, met schrijftips voor groep 6-7-8 van de basisschool. 

Een van de opdrachten was om zelf een gedicht, limerick, raptekst of rebus te schrijven. Van 

elk werd een voorbeeld gegeven. Zoals over een gedicht: 

 

Moet je zien, die verkrampte hand!    Maar nu je zo ontspannen schrijft. 

Daarmee val je echt door de mand.    De tekst mooi regelmatig blijft.  

Wat ziet dat schrift er lelijk uit.    Dan vind ik schrijven niet zó raar  

Het lijkt haast op bedorven fruit.    Maar juist heel bijzonder - echt waar! 

 

 
Met de zomervakantie in het vooruitzicht wensen wij al onze Penmail-

genoten een welverdiende en rustgevende tijd toe om de accu weer op een 

prettige wijze op te laden! 

Dick Schermer / 01.07.20 

http://www.zonderzorg.nl/
mailto:info@zonderzorg.nl

