Bordschrijven – over tips en het nut ervan

www.handschriftontwikkeling.nl / platformhandschriftontw@outlook.com

Met vraag 550 is een startende leraar Nederlands op zoek naar tips om goed op whiteboard te
schrijven.
Met vraag 551 zoekt een docentschrijven naar artikelen waarin het nut van het leren schrijven
met krijt op een bordschrift wordt onderbouwd.
Zoals gebruikelijk worden vragen op het brede schrijfveld naar alle leden van ons Platform
Handschriftontwikkeling gestuurd. Zij reageren op grond van hun kennis en ervaring, zodat
binnen twee weken de vraagsteller ons gratis advies tegemoet kan zien.
In dit paper wordt op elke vraag ingegaan. Daarna wordt verwezen naar verdere informatie,
tot slot volgt de Praktische Handleiding van De Goede & Natzijl, en nog een onbekende bron.

Tips om op whiteboard te schrijven (n.a.v. vraag 550)
Toelichting door vraagsteller:
Ik heb altijd al een beroerd (linkshandig) handschrift gehad. Nu ik voor de klas sta, merk ik dat het schrijven op
een whiteboard zo mogelijk nóg slechter is. Om die reden typ ik vaak op de computer en laat het vervolgens
op het digibord zien. Dit kost veel meer tijd.
Ik heb het idee dat schrijven op een whiteboard wezenlijk anders is qua techniek dan schrijven met een pen.
Dit zal met het formaat van de tekst te maken hebben. Je
kunt door de grotere letters niet met je hand op het bord
rusten. Graag zou ik mijn handschrift willen verbeteren, vooral dus op het whiteboard. Kunt u
mij – naast de tip om zoveel mogelijk te oefenen – nog andere tips kunnen geven voor een fatsoenlijk leesbaar handschrift op het whiteboard? Op internet heb ik hierover nog niet veel
kunnen vinden. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Tips (n.a.v. eerdere bordschrijfvraag)
Ik zie dat er wat geschaafd kan worden aan lettervormen. Bijv. hoofdletters (na hoofdletter S
even optillen, verbindingen zijn slordig. M.n. de bovenverbindingen van een letter. Daarnaast
zijn er veel grootte- en richtingveranderingen etc. Dat zijn details waar je letters beter door
kunnen worden. Advies is: maak elke letter eerst bewust, zorg dat je de vorige letter altijd in
je blikveld houdt voordat je de volgende letter of woord maakt. Kan alleen maar als je niet
voor je gezicht schrijft. Arm in 90 graden hoek aan de rechterkant. Jij loopt achter je arm aan
i.p.v. dat de arm wegloopt. Hierdoor blijven de regels recht. Hanteer de digitale pen en stift
NIET als een pennetje zoals bij het schrijven op papier maar tussen duim en de rest van de
vingers. Dit gaat om elementaire technieken. Papier kun je scheefleggen, het bord niet. Je past
de stand van je hand en vingers dan aan. Regelmatigheid van richting en romphoogte krijg je
dan vaak cadeau omdat je alles beter blijft zien. Daarnaast heb je op het bord GEEN fijne vingerbeweging. De hand en vingers blijven onbeweeglijk op het schrijfmateriaal liggen en je bewegingen komen vanuit je elleboog en visuele sturing. Na eerst weer wat bewuster (en daarmee wat langzamer) schrijven bouw je het tempo weer op. Dat is tempo- dictaatschrijven. Als
hij het leuk vindt kan hij een gratis lesje in techniek krijgen zowel t.a.v. het digitale, white- en

of blackbord. De beweging/regelmatigheid van het schrift zal dan beduidend beter worden.
De vorm van letters nemen we dan gewoon mee. Dat heeft te maken met letterkennis en gewone weetjes. De grafologische kant laat ik aan grafologen en schriftexperts over. Mooi wel,
dat je probeert om een goed schoolvoorbeeld te geven. Hoor wel of je van het aanbod gebruik
wilt maken, of dat dit al genoeg is. Mijn mail: s.everdingen@kpz.nl.
Tips (n.a.v. vraag 550)
Reactie 1
Zou er eigenlijk een filmpje van moeten maken. Is echt heel anders. Pen tussen duim en de
rest van de vingers. Op schouderhoogte (rechtshandigen op ooghoogte). Arm in hoek van 90
graden naast je en je loopt vooruit en laat jouw pen nooit voor je gezicht komen. Je moet dus
blijven meelopen na een paar letters. Je pen glijdt dan over het bord en je kunt alles blijven
zien en sta je niet in je eigen schaduw … misschien maak ik er een filmpje van. Hij mag ook
een keertje langs komen. (mailadres drs. Sabrine van Everdingen: s.everdingen@kpz.nl)
Reactie 2
Hét geheim om te inspireren met een whiteboard
(zie: https://toegepastvisualiseren.wordpress.com/2015/11/02/het-geheim-met-whiteboards/)
Yep, dat is het. Met intentie, oftewel, bewust opschrijven/tekenen wat jij wil toevoegen aan
het whiteboard. Dat maakt dat je netter/leesbaar schrijft, je lijnen beter worden en dus je flowcharts ook als zodanig worden gelezen. Ja, het zal langzamer gaan. En dat is goed. Daarmee
breng je het tempo omlaag en gaat er meer aandacht naar wat jij toevoegt aan het whiteboard.
Doe het maar eens! Het neveneffect van „met intentie schrijven/tekenen‟ is dat je andere overwegingen gaat maken, dat je anders gaat denken. Je kan beter tot de essentie komen, wat daarna ook nog eens leesbaar op het whiteboard verschijnt!
Veel mensen gaan de fout in bij het uitkiezen van markers, vooral als het gaat om stiften voor
whiteboards. Je zou niet de eerste zijn die per ongeluk permanent markers koopt in plaats van
speciale whiteboard stiften, met alle gevolgen van dien ... Om ervoor te zorgen dat het nooit
meer mis gaat, hebben wij - https://www.kantoorartikelen.nl/blog/Markers-en-stiften-debelangrijkste-weetjes - de verschillende markers en stiften en hun eigenschappen voor je op
een rij gezet.
Er zijn vier soorten markeerstiften:
1. Permanent markers
2. Whiteboard markers
3. Flip-over markers
4. Krijtmarkers

Bij deze link https://echtpresenteren.nl/presenteren-met-een-whiteboard/ is o.a. dit te lezen.
Bestaat je publiek uit een klein groepje, wil je bepaalde punten opschrijven of
uittekenen? Dan is het presenteren met een whiteboard misschien wel handig. Je
kunt namelijk alles opschrijven en uitwissen op hetzelfde moment. In dit artikel
ga ik vertellen hoe je een whiteboard het beste kunt gebruiken tijdens je presen tatie. En zo volgen deze 11 tips:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bepaal van te voren wat je gaat schrijven op het bord
Neem je eigen stiften mee
Zorg voor een wisser of doek
Begin met een schoon bord of met zo weinig mogelijk tekst
Overzichtelijk schrijven
Steekwoorden
Blijf in contact staan met het publiek
Blijf in contact staan met het publiek
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9. Laten schrijven door een ander persoon
10 Oeps verkeert geschreven
11 Magneten gebruiken

Reactie 3
Eigenlijk is het het beste volgens mij om op een digibord te schrijven, zoals je op papier
schrijft. D.w.z. gewoon de zijkant van de hand op het bord en de "pen" net zo vasthouden
alsof je op papier gaat schrijven. Alleen moeten de letters groter natuurlijk. En het schrijft
langzamer dan je gewend bent op papier, want de afstand die afgelegd moet worden is groter.
Maar op zo'n manier zorg je er wel voor dat de pen net alle kanten opvliegt.
Bij schrijven op een gewoon bord met krijt houd je het krijtje tussen de drie vingers vast. Het
werkt lekkerder om dan met een half krijtje te schrijven.

Reactie 4
Gevonden via: http://geographyandeducation.wikifoundry.com/page/Intro+bordschrijven
Magda Man in ‟t Veld / HvU
Het krijtbord
Het krijtbord is nog steeds het belangrijkste bordtype. Wel vervangt de groene kleur steeds meer het
gebruikelijke zwart, aangezien bij groen door de grotere contrastwerking de zichtbaarheid groter is, het
geheel rustiger voor de ogen is en derhalve minder vermoeiend is.
Tip: Gebruik in grote lokalen op een zwarte ondergrond geel krijt. Hierdoor word de contrastwerking
vergroot.
Het gewone bordkrijt is goedkoop, maar geeft veel stof en is daarom schadelijk voor de gezondheid en
voor de a.v.-apparatuur. Het stofvrije krijt is daarom te verkiezen. Het is iets duurder, maar geeft wei-
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nig stof en werkt voor de meeste docenten prettig. Het schrijft echter i.h.a. dunner, zodat je de leesbaarheid in de gaten moet houden!
Goed bordgebruik veronderstelt goed bordonderhoud, d.w.z. een schoon bord.
Eis: Gewen je eraan het bord vóór de les (of nieuw lesonderdeel) geheel schoon te maken.
Gebruik i.v.m. stofproblemen bij het wissen bij voorkeur stofvrijkrijt. Door alleen van boven naar beneden te wissen, is de stofoverlast beduidend minder. Dit komt doordat stofvrijkrijt zwaardere korreltjes produceert dan gewoon bordkrijt. Daardoor vallen ze recht naar beneden en komen zo terecht op
de stofrichel of op de grond.
Wanneer een krijtbord met de wisser niet goed meer schoon te krijgen is, dan is het aan een wasbeurt
toe. Maak het bord eerst met een druipnatte spons schoon en veeg het na met een (schoongemaakte)
uitgeknepen, maar wel vochtige spons. Regelmatige banen maken.
Tip: Als je het bord een natte beurt geeft, doe dat dan voor het begin van de les, zodat het goed kan
opdrogen. Een nog vochtig bord schrijft slecht en de leesbaarheid is gering.
De hantering van het krijtje in woorden
Schrijven op het bord stelt andere eisen dan op een vel papier. Op een bord kan een schrijfhand niet
steunen. Een steunende en mee schuivende hand tegen het bord werkt remmend. De bewegingen dienen ruimer te zijn dan met het schrijven gewend is. Het beste kunnen we het krijtje zo tussen de vingers nemen, dat alleen het krijtje op het bord beweegt. Gepiep en geknars kan voorkomen worden door
het krijtje doormidden te breken en vervolgens onder een bepaalde hoek (ongeveer 450) ten opzichte
van het bord te houden. Om overal even dikke lijnen te krijgen moet het krijtje al schrijvende steeds
een stukje gedraaid worden. Door meer of minder kracht uit te oefenen, kan men de schrijf-dikte varieren.
De hantering van het krijtje in beelden
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Informatie over nut van bordschrijven (n.a.v. 551)
Reactie 1
Op m'n plank staat het boekje 'bordschrijven' (23 blz.) van Fred Kwast, eens voorzitter van de
VLSM. Het boekje bevat 20 lessen rond voorbeeldschrift, methodisch schrift, blokschrift en
sierschrift. Een uitgever en jaartal ontbreken, alleen wordt vermeld KG nr. 170521.
Voorin staat: Dit werkje leidt op voor het onderdeel bordschrijven.
Een expliciete 'onderbouwing' zoek je vergeefs.
In 1999 verscheen bij Stichting Stylus et Cultura van A.D. Kwast ‘Het bordschrift ‘, met als
ondertitel: Bordschriftmethode ten behoeve van (aanstaande) onderwijsgevenden basisonderwijs. Deze uitgave is een „grondige opknapbeurt‟ van het eerdere boekje, omvat een veelheid
aan illustraties en foto‟s, telt 66 bladzijden. Helemaal nieuw is de wijze van evalueren en corrigeren. Een relevant antwoord op de vraag naar het nut van bordschrijven lijkt: “Een goed
verzorgd bordschrift zal kinderen stimuleren om ook verzorgd en netjes te schrijven.” (blz. 8)
Reactie 2
Niet overal is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Waaronder dit onderwerp. Wel hebben ik en een aantal collega‟s die al langer lesgeven de volgende praktijkervaringen: je hebt
veel meer weerstand op een krijtbord. Ik vergelijk het altijd met dat je een jong kind ook niet
meteen een vulpen in de hand drukt maar eerst potlood. De krijttechniek (duim aan de ene
kant van het krijtje en de andere vier vingers aan de andere kant), is precies dezelfde techniek
als bij een whiteboard-stift en het digibord als het gaat om een rechtshellend schrift. Bij rechtopstaand methodisch en rechtopstaand blokschrift houd je wel vast als een gewone pen. Maar
niet als je rechtshellend wilt schrijven. Een papiertje kun je schuin leggen, een bord niet, maar
het materiaal in je hand wel.
Ik gebruik alle 3 soorten borden. Eerst krijtborden, daarnaast wisselend whiteboarden en digiborden. Maar letterkennis krijg je het meest onder de knie op een krijtbord omdat je veel gecontroleerder de vorm kunt maken en je niet snel weg glibbert. Als je goede letterkennis hebt,
kun je ook op white- en digiborden oefenen. Je hebt dan veel sneller een beter resultaat.
Ik laat in het tweede jaar studenten altijd kiezen en dan kiezen ze altijd het krijtbord, i.v.m.
betere beheersing en grip i.v.m. achtergrond.
Een heel aantal collega‟s die door nieuwbouw dachten modern te moeten zijn of gedwongen
werden door de directie, hebben enorm veel spijt dat ze de krijtborden kwijt zijn. Eindniveau
van de kwaliteit van studenten is daarmee echt drastisch gedaald.
Dus als je beide soorten borden hebt, laat het ze zelf ervaren. Zie het schrijven op krijtborden
als een vorm van voorbereidend en aanvankelijk schrijven en white- en digiborden als
voortgezet schrijven.
Reactie 3
Ik heb in mijn archief gezocht, maar kon zo geen artikel of onderzoek vinden, die specifiek
iets over schrijven met krijt zegt.
Op internet vond ik een artikel met veel bronverwijzingen over onderzoek naar verschillend
schrijfgerei: https://wij-leren.nl/schrijfmateriaal-schrijflessen-motoriekhandschriftontwikkeling-pengreep.php
Er zijn voor mij minstens 3 redenen om het schrijven met krijt te promoten:
 krijt geeft veel wrijving (en geeft dus veel feedback aan de hand/het kind) en laat een
duidelijk schrijfspoor achter: 2 kenmerken van goed schrijfgerei voor jonge kinderen;
 differentieel leren: hetzelfde (schrijven) op veel verschillende manieren doen, blijkt
effectiever (geeft meer leereffect) dan steeds hetzelfde doen;
 krijt is goedkoop, waardoor het voor het onderwijs aantrekkelijk is.
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Reactie 4
Sowieso kun je met krijt op een krijtbord beter sturen. En je kunt met plat krijt mooi werken!
Het digibord is een stuk gladder; al is het kleuren kiezen makkelijker en het wissen hygiënischer.

Verdere informatie
In „Schrijven als oefenvak‟ van A. van Engen, Uitgeverij Esstede, 2000 zegt de auteur over
het nut van bordschrijven: “Elke afwijking in uw bordschrift vindt u tijdens de correctie in het
werk van de leerlingen terug! U heeft een belangrijke voorbeeldfunctie!” (pag. 85)
Bordwerk en aantekeningen. Slow teaching in de 21e eeuw, Marcel Schmeier, uitgeverij Pica,
paperback, 2020 (184 pag.) - ISBN9789492525994
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/bordwerk-en-aantekeningen-pica
Bol. com vermeldt als samenvatting:
Instructie wint aan kracht als je hierbij op het bord schrijft. Het maakt niet uit of dit nu een
krijtbord, een whiteboard of een smartboard is. Via het bord deel je kennis met de leerlingen
door middel van teksten, plaatjes, animaties en video‟s. Maar hoe gebruik je het bord optimaal? In dit boek pleit de auteur voor „slow teaching‟ waarbij bordwerk zorgvuldig wordt
opgebouwd en geordend, leerlingen aantekeningen maken en de leerstof stapsgewijs en grondig wordt onderwezen én geleerd. Kennis vanuit honderden jaren onderwijservaring wordt in
dit boek gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technieken.
Een recensie van dit boek staat in bundel104 van „Over kinderhandschrift …. gesproken’ (red.
D. Schermer)
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Onbekende bron
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