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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

Hij schrijft
schrijft als een varken

Onder deze uitnodigende kop (Il a une écriture de cocher) schrijven Tatiana De Barelli, Klara
Lecrlercq en Sylvie Tramasure een interessant en praktisch artikel in het tijdschrift “Femmes
d’Aujourd’hui” van 29 december 2011.
Het verschijnt als vertaalde bijdrage in bundel 30 van “Over kinderhandschrift … gesproken”.
Zie: http://www.femmesdaujourdhui.be/femmes/psycho-et-sante/9053/il-a-une-ecriture-de-cochon.html
Actuele 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!
Nieuw in
in serie “Over kinderhandschrift … gesproken”
In oktober 2011 verscheen bundel 27, met 19 vertaalde bijdragen, onder andere:
- Passend schrijfonderwijs voor jongens en meisjes in groep 3, Dick Schermer (6 blz.)
- Cursief schrijven wordt een verloren vaardigheid, Steve Blow (2 p.)
- Discussie over schrijven, Sheila Lowe e.a. (13 blz.)
In november 2011 verscheen bundel 28, met 20 vertaalde bijdragen, onder andere:
- Schrijfrijpheid bij kleuters en wanneer leren schrijven, Laurie Patsalides (2 blz.)
- Waarschuwing voor ‘vreselijk’ handschrift van kinderen, Graeme Paton (3 blz.)
- Schrijven en het brein: Neurowetenschap toont de wegen naar leren, Judy Willis (4 blz.)

De prijs van bundel 27 bedraagt € 5,25, die van bundel 28 is € 5,50. Belangstellenden kunnen
een exemplaar per mail bij de redactie (zie boven) bestellen. De verzendkosten zijn nog niet
meegerekend.
60 Adviezen
Adviezen over schrijfvragen gebundeld
Het Platform Handschriftontwikkeling heeft op dit moment 260 vragen op schrijfgebied
ontvangen en van advies voorzien. Zestig daarvan gaan over vragen met betrekking tot de
verbetering van het handschrift van kinderen en jeugdigen. Het overzicht van de gegeven
adviezen is te vinden op de website van het Platform: www.handschriftontwikkeling.nl.
Generatie Z
Oktober vorig jaar verscheen de 1e druk, een maand later de 2e druk, van Generatie Z, een
belangwekkend boek. Jos Ahlers en René Boender stellen in de ondertitel: Ken ze, begrijp ze
en inspireer ze voor een beter leven. In 51 hoofdstukken van steeds enkele pagina’s zetten zij
zeer onderhoudend én gedegen evenzoveel aspecten uiteen, die de generatie Z (geboren tussen
1992 en 2010) typeren. In 2020 zullen ze tussen 10 en 28 jaar jong zijn en onze samenleving
meebepalen. Interessant om na te gaan wat dit kan gaan betekenen voor bijv. onderwijsstijl,
schrijfmethode, handschrift!
Het pocketboek (231 blz.) verscheen bij Bertram + de Leeuw Uitgevers, kost € 19,95.
Handschrift van een generatie ZZ-er
Als illustratie het schriftfragment van een “Z-er”, een jongen van 12.5 jaar, pas bezig aan zijn
brugklasjaar. Onderstaande instructie – hoe neem je iets op met een recordertje – schreef hij
vlotweg voor zijn dankbare oma op:

De toelichting, met tekens en betekenissen, is hier weggelaten. Onderaan eindigde hij met zijn
‘bijgevoel’: gra ag gedaan. Geweldig om te zien … op weg naar zichzelf en de toekomst!
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