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Gratis kwartaalblad
kwartaalblad met informatie over kinderkinder- en jeugdschrift
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:
Schrijfpedagogische Hulpverlening (SPH), Vereniging van Leraren Schoonschrijven en
Machineschrijven (VLSM), Nederlandse Orde van Grafologen (NOG), Landelijke Bond van Remedial
Teachers (LBRT), Onderwijsadviesdiensten (schrijfspecialisten), schrijftherapeuten.
Afbakening
Penmail zal zich vooral richten op de volgende terreinen: Schrijfonderwijs, schrijfmethoden,
schrijfmateriaal, schriftontwikkeling, schrijftests, verband tussen handschrift en persoonlijkheid,
pedagogische grafologie.
Informatie op het gebied van krabbels, tekeningen en kalligrafie vallen buiten onze doelstelling.
Presentatie
We stellen ons voor in Penmail enige afwisseling in de informatie aan te brengen. Nu eens zal er naar
een uitgave worden verwezen. Dan weer is er een bespreking, of volgt de letterlijke weergave.
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Zo zit dat met schrijven
schrijven (2009)

Deze uitgave van Lia Wouters en Marlies Schaerlaeckens bevat een schat aan handige tips en
adviezen voor het schrijven. De ringband (formaat 23 cm, omvang 81 blz.) is verkrijgbaar bij
REC Rivierenland in Nijmegen.
Vormen, sporen, doolhoven (2008)
De publicatie met oefeningen voor visuele waarneming en fijne motoriek van Gabriele Klink
is een Nederlandse bewerking van de Duitse versie, die in 2007 bij Schubi in Schaffhausen
verscheen. Een kopieerboek voor kinderen vanaf 4 jaar. De ringband (formaat 32 cm, omvang
88 p.) is te koop bij Schoolsupport in Zuidhorn en Abimo in Sint-Niklaas. De prijs is € 24,50.
De schrijfvriend (2009)

Gerda Broekstra heeft een aantal observatiebladen in ringband (formaat 31 cm) uitgegeven.
Het is een uitgave van De Schrijfvriend. (www.deschrijfvriend.nl)
Kleine brokkenpiloten

Veters strikken, aankleden, stoel aanschuiven, tandenpoetsen, schrijven, met mes en vork
eten. Sommige kinderen leren deze alledaagse vaardigheden slechts met de grootste moeite.
En dan nog gaat het vaak mis. Naar schatting vijf tot tien procent van de kinderen in ons land
lijdt aan Developmental Coordination Disorder (DCD). In het septembernummer 2009 van
het blad Pedagogiek en Praktijk beschrijft Pedagoge Makke Vollenhoven wat zo’n motorische
ontwikkelingsstoornis betekent. Niet alleen voor het dagelijks leven van deze kinderen, maar
ook hoe we daar beter mee kunnen omgaan.

School Bullying (2007)

Sandra Fisher is (groot)moeder, oud-onderwijzeres en schriftexpert. Ze heeft een ebook over
een serieus probleem geschreven: pesten op school. Haar overtuiging is dat een pestkop en
zijn of haar slachtoffer in het handschrift te herkennen zijn. Voor beide ‘partijen’ vermeldt ze
een aantal risicovolle schrifttekens. Hieronder een fragment uit het schrift van 2 kinderen, dat
de lezer intuïtief zal kunnen ‘lezen’:

pestkop of slachtoffer?

pestkop of slachtoffer?

Het ebook is te bestellen via www.graphicinsight.co.za en kost $ 14,95 (€ 12,38).
Bundel 18 is uit

In november kwam bundel 18 uit in de serie “Over kinderhandschrift, schrijfopvoeding en
schrijfonderwijs gesproken”. Er staan 16 bijdragen in, onder andere “Schrijven – weg naar
geletterdheid?”, “Bedreigde soort: het handschrift”, Uiteenzetting over blokschrift”, Over het
handschrift van moeilijk opvoedbaren”. De prijs € 5,25 (excl. verzendkosten van € 1,78). Te
bestellen bij bovenstaand redactieadres.
Rick en Jorn
Op oudejaarsdag verscheen van Margot v.d. Plas de Nederlandse versie over Rick en Jorn. Haar boek
doet verslag van een frenologisch, psycho-fysiognomisch en grafologisch onderzoek bij een eeneiige
tweeling. Van 2001 tot en met 2009 heeft zij deze jongens van hun 10e tot hun 19e jaar jaarlijks onderzocht. Een dergelijke actuele, specifieke, longitudinale studie van de handschriftontwikkeling, van
zowel overeenkomsten als verschillen, is heel apart.
De publicatie (210 blz.) bevat jaarlijkse kleurenfoto’s en handschriften van de tweelingbroers, van wie
Rick links en Jorn rechts schrijft. De prijs bedraagt € 43,50, ISBN 978-3-928524-56-8.
Digitaal schrijven: een verrassende combinatie

In COS (26e jaargang, nummer 9, 2009, p. 18/9) schrijft Bianca Pannekoek over software voor
het schrijfonderwijs. Zij gaat bij de schrijfmethoden Novoskript, Schrijven leer je zo!, en
Pennenstreken na hoe zij – met behulp van het digibord – aan beter schrijfonderwijs kunnen
bijdragen.
IVFIVF-kinderen en hun lichamelijklichamelijk-geestelijk ontwikkeling

Op 15 oktober vorig jaar promoveerde kinder- en jeugdpsychologe Karin Wassenaar aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzocht 233 ivf-kinderen tussen 8 en 18 jaar op
schoolprestaties, cognitieve vaardigheden, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Ook
deed zij onderzoek naar concentratievermogen, hoe nieuwe informatie wordt opgenomen, en
oog-handcoördinatie. Wat hun visuo-motoriek betreft scoorden ivf-kinderen wat lager, maar
binnen de normale variatie.

Het handschrift is onmisbaar voor de rest van je leven
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