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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: Schrijfonderwijs, schrijfmethoden, schrijfmateriaal, schrift-

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

Informatie op het gebied van krabbels, tekeningen en kalligrafie valt in principe buiten onze doelstelling. 
 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 
 

Graag bedanken wij de Penmaillezers hartelijk, die ons wezen op enkele artikelen. Zo 

kunnen we alle Penmailontvangers daarvan op de hoogte brengen. 

 

Handschrift … voortaan immaterieel erfgoed! 

Op 23 november zal ‘Handschrift’ officieel worden bijgeschreven in de Inventaris Immate-

rieel Erfgoed Nederland. Dit zal plaatsvinden in Hotel Haarhuis in Arnhem. Een historisch 

moment voor allen die het schrijven met de hand een warm hart toedragen en van mening 

zijn, dat “schrijven moet blijven!”. 

 

Aan de slag met handschriftonderwijs 

Aan dit zo praktische en tegelijk wetenschappelijk verantwoorde boek over ‘Aan de slag met 

handschriftonderwijs. Over het belang van leren schrijven met de hand’, heeft een team van 

deskundigen meegewerkt. Welke Penmaillezer(es) wil niet weten wie zij waren? Hier zijn zij: 
 

 
Van links naar rechts: Rijn van de Rozenberg, Mirjam Damen, Monique van Oers, Sabrine  
van Everdingen, Ingrid van Bommel, Marie-José de Ridder, Anneloes Overvelde, Johannes  

Noordstar, Ria Nijhuis-van der Sanden, Margo van Hartingsveldt en Annelies de Hoop. 

 

“Aan de slag met handschriftonderwijs” is in juni 2019 verschenen bij uitgeverij Boom, met 

als ISBN-9789024401598. Zie www.boomtestonderwijs.nl. 

http://www.boomtestonderwijs.nl/
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In bundel 91 van de reeks “Over kinderhandschrift … gesproken” staat een praktische samen- 

vatting van het boek die, op verzoek, gratis zal worden toegezonden (3 blz.). 

 

Schrijfonderwijs binnen de procesgerichte aanpak 

In juni jongstleden scoorde Anne Streur ‘goed’ met haar LIO-onderzoek, dat zich baseert op 

de procesgerichte aanpak van Laevers, et al. (2013). Brede Basisschool De Bunders diende 

om de feitelijke situatie in kaart te brengen. Een interview met schrijfexpert Gerda Broekstra 

van De Schrijfvriend reikte suggesties aan om de activiteit en het initiatief van de leerlingen 

bij de schrijflessen te vergroten. 

Geïnteresseerd? Voor nader contact is Anne bereikbaar: annestreur@gmail.com 

 

Vergelijking tussen schrijven versus typen m.b.t. geheugen en begrip 

Een van onze lezers was zo attent ons attent te maken op een onderzoek van Samantha Gail 

G. Alcala c.s. over: A comparison between the effects of longhand writing versus typing on 

the memory retention and comprehension of grade 11 students from St. Paul College, Pasig 

for school year 2015-2016. 

 

Bundel 91 is wat vroeg verschenen 

Hoewel de bundel in de serie “Over kinderhandschrift … gesproken” op november gedateerd 

is, is hij eerder van de pers gerold. Er zijn ditmaal 22 bijdragen in opgenomen, die meerdere 

aspecten van ons boeiende interessegebied bestrijken, om er enkele te noemen: 

 

- Hoe het ‘handschrift’ cultureel erfgoed is geworden? Platform Handschriftontwikkeling, 

2019 (6 pag.) 

- Enquête handschrijven onder 2.000 Duitse leerkrachten, Verband Bildung und Erziehung & 

Schreibmotorik, 2019 (2 pag.) 

- We schrijven steeds minder met de hand, maar het blijft wel belangrijk, Maarten Middel-

koop & Caroline van den Heuvel, 2019 (2 pag.)  

- Door schrijven onthoud je veel beter dn bij gamen, prof. dr. Erik Scherder, 2017 (1 pag.) 

 

Schrijfkwartetspel blijft in trek 

 

Het bijzondere en leerzame kwartetspel over handschrift 

werd dit jaar op de N.O.T. ten doop gehouden. Al samen-

spelend wordt de taalschat verrijkt en de bewondering 

voor deze typisch menselijke vorm van communiceren 

vergroot. Het spel bestaat uit 10 kwartetten over deze 

onderwerpen: Het bestaat uit de volgende 10 kwartetten: 

schrijfstijlen, grootte, vorm, zones, ruimte, oud schrift, 

regelvoering, lengte, schrijfbeweging en helling. 

 

Onlangs is een nieuwe oplage verschenen. Een kwartet-

spel kost € 22,95, excl. toezending. Meer informatie is te 

vinden op: www.handschriftontwikkeling.nl 

Bestellen via: platformhso@home.nl. 

 

 

Het Platform is op Facebook 

Het Platform Handschriftontwikkeling is ook op Facebook te vinden! Voor belangstellenden: 
https://www.facebook.com/pltfhandschriftontwikkeling2019 

mailto:annestreur@gmail.com
http://www.handschriftontwikkeling.nl/
mailto:platformhso@home.nl
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Primeur Handschriftonderwijs Symposium op 24 januari 2020 in Gouda 

Als afsluiting van de “Week van het Handschrift”, wordt tijdens de International Day of 

Education op vrijdag 24 januari 2020, de eerste editie van het Symposium Handschrift-

onderwijs gehouden. 

Mede na het presenteren van de uitkomsten van Curriculum.nu, is het een goed moment om 

vanuit de vernieuwende positie, het Handschriftonderwijs speciaal onder de aandacht te bren-

gen. 

Deze aansprekende kennisdag met interessante sprekers, inclusief paneldiscussie en aanslui-

tend inspirerende workshops, is interessant voor iedereen die bij handschriftonderwijs en taal-

vaardigheid betrokken is. 

Daarnaast is er een uitnodigend schrijfplein, met verschillende instanties rondom taalvaardig-

heid en handige weetjes over het handschriftonderwijs van vandaag en voor de toekomst.  

Kortom, mis deze unieke dag niet, want je krijgt leerzame handvatten om direct praktisch mee 

verder te gaan. 

Kijk binnenkort voor meer inhoudelijke informatie en om aan te melden op: 

www.handschriftonderwijs.nl 

 

 
Schrijven met de hand wordt cultureel erfgoed! 

Hoog tijd om het te ‘borgen’. 

 

 

Wij wensen allen de komende herfst-/wintertijd plezierige en succesvolle schrijfmaanden toe. 

Met hartelijke Penmailgroeten, 

 

Dick Schermer / 01.10.19 

http://www.handschriftonderwijs.nl/

