Met de hand schrijven
Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven schreef het Algemeen Dagblad eerder
deze maand.

1. Schrijf jij nog met de hand?
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Persoonlijke brieven en kaarten vooral kerstkaarten Ik lees uit principe niet eens de
wens via tablets of telefoon Zakelijke brieven per e-mail
Doe aan handletteren (letters tekenen) dit is een geweldige hobby.
Ik heb een kantoorbaan en zitten de hele dag achter de PC echter ik heb altijd een
kladblok liggen om aantekeningen te maken en ook kaarten schrijf ik nog vaak met de
hand (ook wel eens digitaal).
Maar wel minder dan in verleden door pc gebruik.
Met de hand geschreven kaarten brieven e.d. vind ik persoonlijker.
Prive ALTIJD. Anders via PC-mail
Schijf een brief eerst met de hand en typ hem dan vaak over om hem makkelijk te
kunnen versturen per email
Wie schrijft die blijft is mij geleerd. Ik vind handgeschreven documenten erg mooi en
veel persoonlijker
Ik heb altijd met de hand geschreven, tegenwoordig is typen gemakkelijker ( je hebt
geen gum nodig) en veel documenten zijn digitaal, dan is er geen keuze
Ik hoef niet zo veel meer te schrijven.
Licht er aan voor wie het bestemd is
Omdat ik ook al op leeftijd ben en meestal mijn schrijfwerk op de laptop doe merk ik
dat mijn vaardigheid om met de hand te schrijven hard achteruit is gegaan in de laatste
jaren.
Bijna nooit. Alleen het boodschappen lijstje
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Door de komst van tablets en laptops wordt er zowel op de pabo als in de klas minder
aandacht besteed aan de schrijfvaardigheid waardoor het handschrift van leerlingen er op
achteruit kan gaan.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “Het is niet erg dat kinderen steeds minder met de hand
schrijven, want dat hebben ze uiteindelijk toch niet meer
nodig”
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Het schrijven wordt steeds minder nodig net zoals het tellen van geld. iedereen
heeft tegenwoordig een computer of tablet en een telefoon met calculator.
Ik zelf schrijf ook niet erg mooi en netjes en ik ben 49 jaar , het zit een beetje in je of
niet
Realiteit is realiteit, maar wel jammer
Wanneer is iets erg? Als iets niet meer functioneel is zal het geleidelijk verdwijnen.
Mijn generatie is opgegroeid met schrijven. De huidige generatie met tablets en
laptops. Dat is een realiteit waarmee we moeten omgaan.
Door oog hand coördinatie wordt de linkerhelft van de kinderhersenen ontwikkeld.
Dit gebeurt door schrijven. In deze hersenhelft bevindt zich ook lezen.
Erg belangrijk dat kinderen blijven schrijven!
Goed kunnen schrijven is toch nog wel belangrijk
Het moet toch niet zo zijn dat er in de toekomst geen handgeschreven brieven,
kaarten etc.etc. meer zijn. Schrijven is een van de basisdingen in het leven die je
moet leren.
Ik denk dat je met schrijven de dingen bewuster oppakt en men zal het schrijven
moeten blijven ontwikkelen.
Je zult met de hand moeten kunnen schrijven zolang er niet alle beschrijfbare
dingen lettertoetsen hebben
Als ze dan al een keer iets op moeten schrijven is het helemaal niet meer te lezen.
En ik vind schrijven ook belangrijk voor de fijne motoriek.
Belangrijk voor fijne motoriek en hersenverbindingen
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Er zijn honderden situaties te bedenken waarin je wel een leesbaar handschrift
nodig hebt. Ook onthoud je beter wat je schrijft dan wat je typt. Bovendien leren
kinderen ook niet typen en rommelen maar aan op een toetsenbord.
Fijne motoriek is nodig en moet in groep een en twee gestimuleerd worden.
Fijne motoriek is zo belangrijk.
Handschrift zal altijd nodig blijven en als dit dan ook nog een mooi handschrift is
siert dat een mens.
Het is allemaal elektronica. En als dat uitvalt, is het toch wel erg handig als je nog
kunt schrijven. Twintig jaar geleden bleven banken en winkels nog open als de
kassa`s/balie-apparatuur uitviel. Nu gaan de deuren dicht omdat de medewerkers
niet meer weten hoe ze handmatig moeten tellen en schrijven. Jongeren van nu,
hoeven niet meer na te denken met alle gevolgen van dien. Strekt heel ver door.
Het is toch handig om dingen op te schrijven dan onthoud je alles veel beter.
Het zou toch te gek worden als iemand straks nog geen persoonlijk bericht meer
kan schrijven in zijn eigen handschrift. dat is uniek; voor iedereen anders
Ik denk dat we het altijd nodig blijven houden. en het is toch niet normaal als je dat
niet meer kan
Kinderen moeten geen dialect aanleren!!! Dan gaat het schrijven ook een stuk
beter.
Leuk als een keer de stroom uitvalt of als je snel even een boodschap op een post-it
blaadje wil schrijven.
Met de hand schrijven is ook noodzakelijk om de grammaticale regels onder de knie
te krijgen. Het is met die grammaticale regels bij de jeugd meer dan droevig gesteld.
Zeg maar rustig rampzalig. Dat komt nooit meer goed.
Met de hand schrijven worden bepaalde hersendelen gestimuleerd waaronder ook
creativiteit valt. erg waardevol
Moetenop zijn minst goed kunnen schijven
Schrijven (duidelijk) zal altijd blijven.
Schrijven is goed voor de motoriek en het vraagt om aandacht.
Wat n onzin, schrijven zal altijd blijven, kijk maar naar de enorme opkomst van
handlettering.
Wij als ouderen hebben veel moeten schrijven . IK vind dat dit op scholen ook weer
moet gebeuren. Zelfs pabo leerlingen hoeven niet meer te schrijven ,hoe kan een
meester of een Juf dit dan nog goed overbrengen op kinderen. Moest niet kunnen.
Zeer belangrijk dat de kinderen een duidelijk handschrift hebben
Zulke onzin heb ik nog nooit gehoord. Tuurlijk moet iedereen met de hand kunnen
schrijven
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3. “Kinderen moeten voor hun motoriek thuis meer
gestimuleerd worden met bijvoorbeeld tekenen en
knutselen”

(n=506)
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Door te tekenen en vooral knutselen krijgen kinderen een beter technisch inzicht en
kunnen ze zich op vele terreinen ontwikkelen in de toekomst.
En door het schrijven te behouden. Dit is nodig voor het v ontwikkelen van je
motoriek en het ontwikkelen van je geheugen en de functies van je beide
hersenhelften. maar hier is ook meer algehele beweging voor nodig
Hier ligt dus een belangrijke taak voor de scholen.
Kinderen hebben een goede moteriek nodigwant als ze veertig zijn hebben ze overal
klachten.
Kinderen moet uit de zitcultuur. bomen klimmen en over een sloot springen
kan/durft bijna geen kind meer.
Knutselen is VOORAL motoriek en het verlicht de geest.
Niet alleen voor de motoriek: het is ook belangrijk voor ontspanning en creativiteit.
Bovendien zijn ze dan met iets anders bezig dan altijd maar die 'schermen' van tvlaptop-telefoon.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dit te verwezenlijken. Een deel van deze
taak mag ook gerust op het bordje van de school terecht komen. Thuis dingen
aanleren kan wel eens erg verkeerd aangeleerd worden.
Ouders hebben en maken te weinig tijd hiervoor vrij. Het enige waar zelfs peuters al
goed in zijn is met de vinger over het scherm vegen! Lekker makkelijk.
Veel kinderen zijn vaak veel te veel bezig met Facebook en andere dingen met hun
smartphone of computer.
Voor de ontwikkeling motoriek maar ook sociale vaardigheden bij het uitoefenen
van een knutseluurtje.
Weg met die tablet en lekker creatief bezig zijn is wel erg belangrijk vind ik
Zowel grove als fijne motoriek zijn van groot belang voor een leven lang gezond
functioneren. In deze tijd van binnen zitten met tablet/telefoon ontwikkelt deze
motoriek zich niet vanzelf meer. Dus is het nodig er extra aandacht aan te besteden.
En zoals bij alles wat geleerd moet worden ligt de basis wat mij betreft bij ouders en
gezin
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Daar hebben ze geen tijd voor. Zijn altijd bezig met de mobile.
Dit goed voor hum motoriek en om creativiteit te ontwikkelen.
Fijne motoriek blijft erg belangrijk. Vroeger werd dit mede bevorderd door het
schrijfonderwijs. Nu dit veel minder is zal het thuis meer moeten gebeuren.
Ik vindt zo wie zo dat kinderen tegenwoordig veel te weinig thuis leren , ze doen
maar spelen op telefoons en lopen veel te veel op straat , waardoor de normen en
waarden ver achterblijven bij heel veel kinderen .
Maar ook op school moet meer tijd en aandacht zijn voor schrijven. Nu moeten de
kinderen het in een rot tempo onder de knie krijgen waardoor kinderen die wat
meer tijd nodig hebben buiten de boot vallen en alleen maar meer achter komen te
liggen
Minder vergaderen op scholen zodat er meer tijd over blijft om goed onderwijs te
geven wat er gevraagd wordt
Niet alleen hiermee maar ook met buitenspelen dingen ontdekken en maken,
Of op de school.
Ook op school meer aandacht aan schrijven geven.
Opvoeding is nog altijd een taak van de ouders!!!
Dit is niet voor iedereen weggelegd.
En wie gaat dat thuis stimuleren?
Is een taak van de school, maar bij gesignaleerde motoriekproblemen vind ik dat
ouders (in het verlengde van de school) hier inderdaad ook aandacht aan horen te
geven.
Kinderen moeten op school al zoveel. Thuis is vrij voor ontspanning, spelen binnen
en vooral veel buiten.
Alle twee de ouders werken overdag. onderwijs hoort op de school.
Het knutselen mag ook op kleuterschool meer erbij horen en niet daar de kinderen
teveel belasten met het al leren / kunnen schrijven
Ze moeten ook JUIST OP SCHOOL gestimuleerd worden met knutselen en tekenen!!
Dat heb je of je hebt het niet .is mischien ook anders op te lossen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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