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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:
Stichting 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 deze terreinen: Schrijfonderwijs, schrijfmethoden, schrijfmateriaal,
schriftontwikkeling, schrijftests, verband tussen handschrift en persoonlijkheid, ofwel 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.
0–0–0–0–0

Actuele artikelen
artikelen op website van Platform

Op de website van het Platform Handschriftontwikkeling zijn vorige maand maar liefst vier
nieuwe bijdragen opgenomen:
* Verbondenheid in het handschrift van jongens en meisjes in groep 5 t/m 8 (pilotstudy)
* De ‘slingerlus’ (de vervormde neerhaal bij bovenlussen)
* Tiplijstje voor wie linkshandig schrijft (op basis van eerdere Platformvragen)
* Brochure: Als leerkracht of docent je eigen handschrift verbeteren? Ja, dat kan!
Op dit moment zijn er in totaal 240 vragen op het brede gebied van schrijven en handschrift,
die op de site zijn onderverdeeld in 13 rubrieken:
1. Adressen
2. Computer/typen vs. schrijven
3. Handschriftverbetering jeugdigen
4. Handschriftverbetering volwassenen
5. Schriftvergelijking/-expertise
6. Schrijfhulp/-begeleiding/verwijzing
7. Schrijfmaterialen
8. Schrijfmethoden
9. Schrijfontwikkeling/-onderwijs
10 Schrijven/divers
11 Specifieke schrijfproblemen
12 Uiteenlopende vragen
13 Verzoek om voordracht/workshop/bijdrage

Dr. Leonard
Leonard Sax heeft kritiek op een artikel in Science

De promotor in Amerika van afzonderlijke jongens- en meisjesklassen c.q. scholen uit forse
kritiek op een artikel in het gezaghebbende tijdschrift Science. Zo mailt hij op 25 september:

This past Friday September 23 – the prestigious journal Science published an article eight professors,
entitled “The Pseudoscience of Single-Sex Schooling.” The article has received wide and respectful
coverage in the media. Here’s the link to the story in the New York Times:
www.nytimes.com/2011/09/23/education/23single.html. And here’s the link to the story in the
Washington Post: http://wapo.st/pYOYNo.
There are major and fundamental errors in the article. And here’s what’s really strange: I wrote to the
editors of Science on Monday September 5, notifying them that there were major errors in the printed
galleys (which were printed on August 29, and which came to me via an anonymous source). In particular, I emphasized the errors in the discussion of the legal status of single-sex education, The changes I recommended were INCORPORATED into the final article, which is dramatically different – in
its treatment of legal issues – from the galleys printed on August 29. For more about that, please see
my personal web page, www.leonardsax.com/Science.html.
Schriftkenmerken in beeld gebracht

De Zwitserse schriftkundige Robert Bollschweiler verraste ons met een interessant en tevens
praktisch boek: Die Handschrift von Kindern und Jugendlichen, een grafologische leidraad
voor school en gezin. Dit boek is zo verrijkend voor leerkrachten en ouders, dat het door ons
is vertaald als Het handschrift van kinderen en jongeren.
In een dozijn hoofdstukken wordt er, in tekst en illustraties, ingegaan op onder meer krabbels,
schoolrijpheid, ontwikkeling van het schrift (van groep 3 t.e.m. VO-2), noodsignalen in het
handschrift, schrijven met de linkerhand, lopend en blokschrift, schrift en motoriek.
De auteur geeft een overzicht van 15 schriftkenmerken in woord en beeld, waardoor ze direct
duidelijk zijn. Dank zij de Amerikaanse grafoloog Stan Crouch zijn ze in het Engels vertaald:

De Nederlandse uitgave is per mail te bestellen bij de redactie (zie bovenaan). De tekst omvat
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