PERSBERICHT

www.handschriftontwikkeling.nl

Het Platform Handschriftontwikkeling organiseert van 19 t/m 26 januari 2022:

NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT
n.a.v. de “Internationale Dag van het Handschrift” op 23-01-2022
Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737), die met zijn duidelijke
handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing.
Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt.
Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is
bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit jaar is ons motto:

“Onthouden? Schrijf ’t op!”
Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs
Voor basisscholen (groep 1-2, groep 3-4-5, groep 6-7-8) en onderbouw VO, staan er op onze website
www.handschriftontwikkeling.nl gratis te downloaden lesbrieven met uitnodigende suggesties:
- Onthouden? Kleur het maar! (groep 1-2)
- Onthouden? Teken of schrijf ’t op! (groep 3-4-5)
- Onthouden? Schrijf ’t op! (groep 6-7-8 en VO1-2)
Wie vóór 1 februari een leuke ervaring of een geslaagd product naar platformhso@home.nl. stuurt,
maakt kans op een prijs.
Het bordspel SCHRIFTGEHEIMEN leert spelenderwijs allerlei kenmerken van ons handschrift aan
10-100 jarigen. Voor bestelwijze zie onze site www.handschriftontwikkeling.nl
Er gebeurt verheugend veel méér de komende tijd, zoals:
- webinar reeks motorische ontwikkeling (gratis: zie https://allesinbeweging.net/agenda)
 dinsdag 11 januari van 19.30-20.30 uur: het monitoren van groot motorische vaardigheden
 maandag 31 januari van 16-17 uur: het monitoren van fijn motorische vaardigheden en
motorische schrijfvoorwaarden
 maandag 7 februari van 14-15 uur: speciaal voor gemeentes, besturen en grote organisaties: het
monitoren van groot en klein motorische vaardigheden
- webinar reeks handschriftonderwijs van 19-20 uur:
 donderdag 27 januari voor groep 1 en 2
 donderdag 3 februari: voor groep 3 en 4
 donderdag 10 februari: voor groep 5 en 6
 donderdag 17 februari: voor groep 7 en 8
(Opgeven kan via: https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs)
- vrijdag 8 april - het 2e Symposium Handschrift in Gouda (zie: https://www.handschriftonderwijs.nl/)
- woensdag 18 mei - 13e studiedag Alles in Beweging in Amersfoort, veel workshops over bewegen en
leren op de basisschool, incl. handschriftonderwijs (zie https://allesinbeweging.net/agenda)

Redenen genoeg om in uw krant, blad of anderszins aandacht te schenken aan het schrijven met de
hand als onmisbaar communicatie- en leermiddel, als cultureel erfgoed.
Handige sites en telefoonnummers:
www.handschriftontwikkeling.nl
www.schrijfpedagogischehulp.nl
www.schrijvenvlsm.nl
www.grafologie.nl
www.allesinbeweging.net
www.schrijvenNL.nl

06-34587668
0252-672759
029-7568014
0316-527550
06-45319778
06-21546809
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