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Leesbaar
handschrift
in het VO
Een beroepsproduct voor
het Revius Wijk

Voorwoord

Spoorboekje
voor het
verbeteren van
handschriften
Omdat het Revius Lyceum een school is die de iPad tijdens de
lessen hanteert is het opgevallen dat de handschriften van
sommige leerlingen verwaarlozen.
Een leesbaar handschrift is om verschillende redenen
belangrijk. Ten eerste is het voor docenten wenselijk toetsen
na te kijken met leesbare handschriften. Nog belangrijker is de
regeling betreffende het Centraal Examen. Hier kunnen
volledige antwoorden worden fout gerekend wanneer deze
niet goed leesbaar zijn!
Schrijven is niet alleen belangrijk tijdens toetsen. Schrijven
heeft verschillende belangrijke voordelen. Ten eerste is het
bewezen dat tijdens schrijven de stof beter onthouden wordt
dan wanneer dit op een iPad wordt getikt.

Daarnaast ontwikkel je met schrijven je fijne motoriek
en je hersenen.
In dit spoorboekje staat 4 tools en andere praktische tips
beschreven. Deze tools & tips kunnen zowel voor de
leerlingen als docenten van toepassing zijn.
Wij hopen met dit spoorboekje nuttige tips te geven
zodat er handschriften verbeterd kunnen worden!
Veel schrijfkilometers gewenst!

Tools voor de docenten

Tools voor de
docenten
In dit boekje staan vooral verschillende tips voor de
leerlingen. Toch speelt de docent ook een grote rol in de
handschriften van de leerlingen. In deze paragraaf staan een
aantal praktische tips voor docenten.
Laat leerlingen schrijven: zorg ervoor dat tijdens jou
lessen de leerlingen ‘schrijfkilometers’ kunnen maken. Voor
de leerlingen heeft dit cognitieve en motorische voordelen.
Daarnaast geldt het dat leerlingen die vaker schrijven een
beter handschrift ontwikkelen. Het zou goed zijn wanneer de
les standaard een moment heeft wanneer de leerlingen iets
moeten opschrijven! Wanneer een leerling alleen schrijft
tijdens een toets is het risico aanwezig dat het handschrift
slechter leesbaar wordt.

Geef de leerlingen tips en advies: in dit boekje staan
verschillende tools waarmee een leerling zijn of haar
handschrift kan verbeteren. Wanneer de docent op de hoogte
is van deze tools kan de docent tips geven aan de leerlingen.
Wanneer tijdens het nakijken opvalt dat een leerling een
slecht leesbaar handschrift heeft kan je de leerling wijzen op
tips die in dit boekje staan, zodat de leerling weet op welke
schrijfregels hij of zij moet letten. Daarnaast kan een leerling
ook een slecht handschrift hebben door een verkeerde
houding. Bij tool 4 staat beschreven waar een goede houding
aan voldoet. Als docent kan je tevens tips geven over de
schrijfhouding, wanneer dit tijdens de toets opvalt.

Tool 1

Vingeropwarmoefening
Om te schrijven is de beweging van je hand belangrijk.
Voordat je gaat schrijven kan het handig zijn om je hand op te
warmen, zodat je in staat bent beter en duidelijker te
schrijven.
* Raak met de duim de wijsvinger aan.
* Raak met de duim de middelvinger aan.
* Raak de duim de ringvinger aan.
* Raak met de duim de pink aan.
* Raak met de duim de pink aan.
* Raak met de duim de ringvinger aan.
* Raak met de duim de middelvinger aan.
* Raak met de duim de wijsvinger aan.
* Doe voorgaande stappen eerst met de ene hand, dan de
andere hand en vervolgens met beide handen.

Tool 2

De vijf
belangrijkste
schrijfregels
Er zijn maar liefst 21 schrijfregels waaraan een
leesbaar handschrift aan moet voldoen! Dit is
veel, maar wees gerust: Over het algemeen gaat
men ervan uit dat het beheersen van de eerste vijf
schrijfregels voldoende zijn om een leesbaar
handschrift te krijgen. Deze vijf schrijfregels staan
in hieronder beschreven.
Regel 1: Letters op de grondlijn en tegen de
romplijn
Zie voorbeeld 1: tussen het donker gekleurde vakje
zit de grondlijn en de romplijn. Zorg ervoor dat je
op deze lijn begint of eindigt per letter, tenzij dit
een hoofdletter is of een letter met een stok.
Regel 2: In de letters zijn de juiste rechte en
gebogen delen aanwezig
Zorg ervoor dat alle neerhalen even schuin zijn.
Dit zie je in voorbeeld 1

Voorbeeld 1

Tool 2

De vijf
belangrijkste
schrijfregels
Regel 3: Alle neerhalen staan in dezelfde richting
Zorg ervoor dat je de letters recht opschrijft. Dat zie je in
voorbeeld 1.

Voorbeeld 3

Regel 4: De romp van de letters is meer hoog dan
breed
De afstand van de hoogte van de letter is groter dan de
afstand van de breedte van de letters. Zie voorbeeld 4 hoe
het NIET moet. Zorg er dus voor dat de letters even groot
zijn en niet breder dan hoog.
Regel 5: De letters hebben een regelmatige en juiste
letterafstand
De afstand tussen de woorden en letters is elke keer even
groot. Zie voorbeeld 4 hoe het wel moet en ook hoe het NIET
moet.
Voorbeeld 4

Tool 3

Schrijf
houding
Tijdens het schrijven is je houding erg belangrijk! Een
slechte houding kan er voor zorgen dat je handschrift
onleesbaar wordt. Hier staan een aantal goede tips hoe je het
beste kunt zitten en je pen vast kunt houden.
‣ Rechte rug.
‣ Beide voeten op de grond.
‣ Niet-schrijvende hand is actief, oftewel deze houdt het blad
vast en schuift het omhoog.
‣ De juiste bladligging voor rechtshandigen is wanneer het blad iets
schuin ligt, maar wel aan de rechter lichaamshelft. De
linkerbovenhoek van het blad dient in het begin te wijzen naar het
midden van het lichaam. Voor linkshandigen is het
tegenovergestelde van toepassing.
• De juiste pengreep: de duim en de wijsvinger dienen licht gebogen te
zijn waarbij de middelvinger zich losjes onder de pen bevindt.

Tool 4

Mandala’s
Mandala’s zijn kleine schrijf- en kleuroefeningen die de fijne
motoriek verbeteren. Met een goed ontwikkelde fijne motoriek
kun je gemakkelijker leesbaar schrijven. Bekijk per oefening
wat je precies moet doen. Succes!

Algemene tools voor de leerlingen

Tools voor de
leerlingen
In dit boekje staat verschillende
tools en oefeningen zodat jij je
handschrift kan verbeteren. In
deze paragraaf staan een aantal
praktische tips die je op school
of thuis ook nog kunt toepassen.
Schrijven op apart lijntjes
papier: tijdens de workshop
heb je gewerkt op speciaal
lijntjes papier. Op dit papier is
telkens duidelijk de grond- en
romplijn zichtbaar. Dit zal je
helpen tijdens het schrijven. Je
kunt deze schriften vaak
aanschaffen elke boekenwinkel.

Speciaal soort pen: veel
leerlingen schrijven met Actionpennen. Dit soort pennen zijn
eigenlijk heel slecht om mee te
schrijven. Gelpennen zijn het
beste om mee te schrijven.
Blijf veel schrijven: je zult
merken wanneer je vaker
schrijft, je handschrift ook beter
wordt. Blijf dus veel schrijven!
Maak je aantekeningen tijdens
de les dus niet meer altijd op je
iPad, maar kies er voor om te
blijven schrijven!

