Leren hanteren van de vulpen – Wat is de oorzaak van dit probleem?
Aan het schrijven met de vulpen moet een oefening voorafgaan.
Een vulpen schrijft alleen als de puntjes van de pen tijdens het schrijven allebei op het papier staan. Dit
krijg je voor elkaar als:


















De duim, de wijsvinger en de middelvinger een klein beetje kunnen bewegen, terwijl de hand op het
papier ligt.
De duim tijdens het schrijven niet iets naar voren schuift, waardoor de pen een klein beetje draait.
We kunnen dat het beste oefenen als samenspel tussen de linkerhand en de rechterhand:
Houd de vulpen met de twee poten op het papier in de goede schrijfhouding en trek met de
linkerhand het papier onder de pen uit. (de schrijfhand blijft dus stil, de andere hand trekt het
papier er onder uit) Laat het papier zo al draaiend wandelen onder de pen; er ontstaat dan een
lijnenspel.
(Gaat dit lastig, dan houdt men waarschijnlijk de pen te stevig op het papier of men kan de ene
hand niet los van de andere bewegen; in dit geval is het goed eerst andere motorische oefeningen te
doen).
Lukt dit goed, dan gaan we al tekenend met de vulpen, nu met één hand verder. We vergeten
natuurlijk niet de functie van het vasthouden van het papier en het verschuiven van het papier door
de andere hand.
We maken nu diverse gesloten figuren, die we van boven naar beneden invullen met verticale lijnen;
later met horizontale lijnen. Laat het rustig gebeuren, zodat het kind weet wat het nu aan het leren
is.
Wijs de leerlingen erop, dat de pen altijd inkt moet geven en dat gebrek aan inkt bij de lijn wijst op
verkeerd vasthouden.
Worden de rechte lijnen beheerst, dan wordt overgegaan op ronde lijnen, eerst halve cirkels, later
helemaal rond. Het is de bedoeling dat de rondjes ontstaan door het cirkelen van de vingers Het is
niet de bedoeling, dat de hand helemaal wordt opgetild.
Lukken deze oefeningen dan gaat men tekenen met de pen. Het beste eerst natekenen, bijvoorbeeld
een plaatje uit een boekje van Dick Bruna, daarna tekent het kind vrij. Denk wel aan de grootte van
het papier, gebruik niet een te grote maat.

Tijdens dit vrije werk kun je opletten of de pen goed gehanteerd wordt.
Lukt het, dan kan met de vulpen worden geschreven.
Schrijven met de pen is belangrijk, omdat een vulpen geen extra druk nodig heeft bij het schrijven, hij
glijdt vanzelf over het papier.

M.H.A.

