(VOORBEREIDEND) SCHRIJVEN SCHOOL TIPS

Schrijven is één van de moeilijkste dingen die een kind leert!
Om te leren schrijven moeten hersenen, spieren en zintuigen met elkaar samenwerken.
Kinderen hebben ruimte, tijd, spel en afwisselende materialen nodig om zover te komen!

Schrijfvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

de grove en fijne motoriek moet goed ontwikkeld zijn
de coördinatie van oog en hand moet goed zijn
het kind moet vormen goed kunnen waarnemen en onderscheiden
het kind moet kritisch kunnen waarnemen.
het ruimtelijk inzicht moet goed ontwikkeld zijn
links/rechts/onder/boven moet geen problemen meer opleveren
aandacht, concentratie, motivatie en belangstelling om het te leren

Voorbereidend schrijven groep 1 en 2
• De motorische ontwikkeling is hierbij een speerpunt
• Kleuters leren spelenderwijs, gevarieerd en vooral door veel plezier te beleven
• Voorwaarden scheppen om later goed te kunnen leren schrijven
• Oefenen om verschillende materialen goed te hanteren in een goede werkhouding
• Hierdoor ontwikkelen o.a. pincetgreep, pengreep, schaargreep
• De handen leren goed samen te werken

Schrijf onderwijs
•
•
•
•
•
•

Begint echt in groep 3 en is te vergelijken met leren fietsen
Veel kinderen beginnen te fietsen met zijwieltjes, zo leren ze veilig opstappen, sturen en remmen
Ook bij leren schrijven zijn soms hulpmiddelen nodig
Veel oefenen van sturen, stoppen en binnen de lijntjes blijven is heel belangrijk
Een echte voorkeurshand is essentieel voor de schrijftaak
Als een kind te lang beide handen inzet dan komt de uiteindelijke schrijfhand oefening tekort.

Leuke links voor ideeën en activiteiten
Ideaal om het kind thuis op een leuke en speelse manier te laten oefenen;
bijvoorbeeld in de vakanties!
https://kanjerkinderfysio.nl/tips-voor-thuis/
Voorbereidend schrijven
Peuter motoriek activiteiten
Knutsel ideeën
Fijne motoriek ideeën
Grove motoriek ideeën

Schrijf onderwijs
Cijfer en letter activiteiten

Correcte pengreep ondersteunt ontwikkeling van goed en leesbaar handschrift
De ideale pengreep is een dynamische pengreep
• Duim, wijsvinger en middelvinger bewegen doelgericht
• Ringvinger en pink zorgen voor stabiliteit en liggen gebogen in de handpalm
• Dynamische greep vereist een ‘open webspace’

Pengreep ontwikkeling

Open webspace
• Is de open ruimte tussen wijsvinger en duim in de vorm van een 'rondje’
• Hierin rust de pen, vastgehouden met duim, wijs- en middelvinger
• Open webspace is een driepuntsgreep van de vingers
• Alleen zo zijn soepele vingerbewegingen mogelijk
• Deze zorgen voor een net handschrift
Gesloten webspace
•
•
•
•
•
•

Pen of potlood vastgeklemd tussen duim en wijsvinger
Geen vingerbewegingen mogelijk
geen dynamische pengreep
Slordig handschrift
Bewegingen vanuit pols, onderarm of zelfs schouder
snel schrijfkramp
Minder zicht op penpunt tijdens het schrijven
Op tafelblad hangen of onderuit zakken om te kunnen zien wat je schrijft

Hulpmiddelen voor de juiste pengreep en schrijfonderwijs
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tijdelijk een schrijfhulpmiddel helpt het kind de juiste greep te gaan maken
Zoektocht naar het juiste hulpmiddel is complex
KANjer kinderfysio is gespecialiseerd in schrijfproblemen bij kinderen
Hierbij wordt altijd de samen gewerkt met school en ouders
KANjer kinderfysio biedt een grote variatie van therapie materialen en spelletjes
KANjer kinderfysio werkt veel met “de Schrijfvriend” materialen

Schrijfhouding en papierligging
• Rechtshandigen: De punt, rechts boven van het papier, wordt naar links gedraaid zodat de
bladrand gelijk komt te liggen aan de rechter schrijfarm.
• Linkshandigen: De punt, links boven van het papier, wordt naar rechts gedraaid zodat de bladrand
gelijk komt te liggen aan de linker schrijfarm. Daardoor zal de schrijver onder de zelfgeschreven
tekst blijven en kan het werk niet vlekken.

Hieronder wat foto’s om jullie tips te geven:

Schrijftest vóór begin therapie:
- Hoge pendruk
- Verkeerd aangeleerde kettervormen
- Geen woordspaties
- Schommelend regelverloop
- Geen plezier in schrijven

Schrijftest na 3 mnd behandeling KANjer kinderfysio:
- Normale pendruk, geen pijn/ schrijfkramp meer
- Lettervormen en richting sterk verbeterd
- Goede woordspaties; verbeterde leesbaarheid
- Verbeterd regelverloop
- Trots en weer plezier in schrijven!

Hieronder wat foto’s om jullie tips te geven:

Wanneer en waarom KANjer kinderfysiotherapie?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling en schrijfproblemen
Kinderen kunnen naar de kinderfysiotherapeut zonder verwijzing
De zorgverzekeraar vergoed 18 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering
De kinderfysiotherapeut betrekt ouders actief bij de behandeling
De kinderfysiotherapeut kan leerkrachten/ remedial teachers op school adviseren en ondersteunen
KANjer kinderfysio heeft heel veel leuke materialen waardoor oefenen leuk wordt
De kinderfysiotherapeut kijkt o.a. naar de kwaliteit van het handschrift, de snelheid van het schrijven
En ook naar alle onderliggende voorwaarden en processen die het probleem mogelijk beïnvloeden
De kinderfysiotherapeut heeft veel kennis over ziektebeelden en stoornissen bij kinderen
Is er mogelijk een onderliggende stoornis dan kan de kinderfysiotherapeut dit herkennen
Mocht verder onderzoek nodig zijn, dan heeft de kinderfysiotherapeut een gespecialiseerd netwerk
Hoe eerder gestart wordt met onderzoek en behandeling hoe sneller resultaat wordt bereikt
Fouten afleren is lastig en frustrerend voor kinderen
Het is daarom zo fijn als ze de vaardigheden jong goed aanleren

Hieronder wat foto’s om jullie tips te geven:

Wie heeft baat bij KANjer kinderfysiotherapie?
Groep 1 & 2
• Niet meekomen bij buitenspelen en kleutergym, angstig in het ontdekken van nieuwe dingen
• Lang tweehandig blijven; twijfel over links –rechtshandigheid
• Moeite met hantering materialen
• Afwijkend bewegen; bibberige of erg krampachtige teken/schrijf bewegingen
• Lijkt achter te lopen in motorische ontwikkeling (fijn en/ of grof)
Groep 3 & 4
• Zie bovenstaande
• Moeite hebben met automatiseren
• Slechte pengreep
• Foutief aangeleerde lettervormen die ondanks instructie niet verbeteren
• Moeite met het correct plaatsen van letters en woorden binnen liniatuur
• Slecht leesbaar handschrift (dysgrafie) en/ of onvoldoende schrijfsnelheid
• Motorische onrust; moeite om stil te zitten voor een taak & prikkelverwerkings problemen

Ø Behoefte aan overleg of sparren over een leerling?
Ø Interesse in een workshop voor leerkrachten?
Ø Een thema avond voor ouders?
Neem gerust contact op:
a.mulder@kanjerkinderfysio.nl
06-20950005
Ik denk met veel plezier mee! Samen leren we het kind
met plezier en trots te schrijven en bewegen.
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