Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift
Voor bovenbouw basisschool, plusklas- en Leonardoleerlingen
Wat is er véél interessants te zien, te lezen, te ontdekken over schrijven met de hand!
De verbazende vaardigheid om met een voorwerp in je hand gedachten vast te kunnen leggen.
Met als resultaat dat een ander met je kan meevoelen of meedenken.
Hoe lang schrijven mensen al niet?
Waarmee en waarop schreven zij in de loop van de tijd?
Wij werden zelf gegrepen door deze boeiende vragen.
Zo kwam, na maanden verdieping, een set met 40 digitale kaarten (op A4)
gereed.
Knopenschrift
De onderwerpen bestrijken een zowel historisch, geografisch als zeer gevarieerd gebied:
00. Inleiding
01. Knopenschrift
02. Rotstekeningen
03. Rongorongoschrift
04. Kerfstokken
05. Schrijven op berkenbast
06. Schijf van Phaistos
07. Hiërogliefen
08. Demotisch schrift (Egypte)
09. Steen van Rosetta
10. Papyrus maken
11. Spijkerschrift
12. Keltisch schrift
13. Runen
14. Phoenicisch schrift

15. Schrift van de Azteken
16. Schrift van de Maya’s
17. Chinees (karakter)schrift
18. Arabisch schrift
19. Perkament maken
20. Romeinse wasplankjes
21. Romeinse kapitalen
22. Unciaal schrift
23. Geschiedenis van de cijfers
24. Karolingische minuskel
25. Papier maken
26. Gotisch schrift
27. Humanistische minuskel
28. Verluchte initialen
29. Grieks schrift

30. Handgeschreven boeken
31. Inkt maken
32. Boekdrukkunst
33. Van stilus tot stilus
34. Kortschrift
35. Lei en griffel
36. Zwelschrift
37. Normschrift
38. Eigentijds schrift
39. Handschrift in de toekomst
40. Wie schrijft die blijft!

Schrijven in
de toekomst?

Elke kaart begint met een uitnodigende, kleurrijke voorkant.
Op de achterkant staat steeds deze vaste indeling:
Onderwerp – Afbeelding – Inleidend verhaal – Weet je dit ook al? – Aan de slag ermee! – Wil je meer weten?

De kaarten zijn op meerdere manieren te gebruiken. Als leerkracht kun je in het kader van een project
iets over een bepaald onderwerp vertellen. Desgewenst er een les – met verwerking – aan wijden.
Maar ook kunnen leerlingen er individueel, als twee- of drietal, mee aan het werk gaan. Ze kunnen er
een spreekbeurt of voordracht over houden, verslag over uitbrengen aan de hele groep.
Om een beter beeld te krijgen van de set, is als bijlage kaart 02 over Rotstekeningen bijgevoegd.
Interesse om de complete “Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift” aan te schaffen? Dat
kan, en met plezier, wat ons betreft.
De hele set kost € 10,-. Dit bedrag dient te worden overgemaakt naar de Rabobankrekening van een
van ons: 374870934, ten name van D. Schermer, Zevenaar, onder vermelding van “Speurtocht”.
Als dit bedrag ontvangen is, sturen wij de set via WeTransfer digitaal naar het betreffende e-mailadres.
Daar kan de set worden gedownload, waarna wij tenslotte automatisch bevestiging ontvangen.
Deze “Speurtocht door de geschiedenis van het handschrift” is geschreven en samengesteld door de
Werkgroep Kinderhandschrift. Zij maakt deel uit van het Platform Handschriftontwikkeling, dat het
brede schrijfveld behartigt vanuit een ideële doelstelling en zonder winstoogmerk.
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