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DE POTLOOD- OF PENGREEP
Als er thuis en in de kleuterschool geen aandacht is voor een goede
potloodgreep, gaan de kleuters zelf een potloodgreep ontwikkelen die
afhankelijk is van datgene waarmee ze tekenen.

Een goede potloodgreep zoals de driepuntsgreep verkrijgen de kinderen
het gemakkelijkst met dun tekenmateriaal; dunne kleur- en
schetspotloden of stiften dus, hoewel het ook daarmee wel eens fout kan
gaan, zoals je op de middelste foto onderaan kunt zien. Als ze dik
materiaal gebruiken, kunnen de kinderen niet goed zien wat ze op het
blad tekenen of schrijven. Op de twee foto’s bovenaan is dit duidelijk
vast te stellen. Als ze dunne potloden of stiften gebruiken en niet te
dicht bij de punt vasthouden, zien ze de punt op het blad bewegen en
daarmee dus ook wat ze tekenen.
De driepuntsgreep waarbij het potlood tussen
drie vingers rust, is de ideale potloodgreep.
De middenvinger dient als steun, de toppen
van wijsvinger en duim houden het potlood
vast en sturen het potlood.
Om tot een vlot en soepel handschrift te
komen is het nodig dat de kinderen leren om
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niet op het potlood te drukken. Op de foto hieronder zie je dat het kind
veel te hard op het potlood drukt en daardoor ook krampachtig schrijft.
De witte vlekken op de top van de wijsvinger en de duim duiden op te
grote druk op het potlood, waardoor het bloed uit de vingertoppen
wegtrekt. De druk op de wijsvinger is zelfs zo groot dat de vinger in de
verkeerde richting doorbuigt. Schrijven is op deze manier een
vermoeiende bezigheid. Met waskrijtjes en kleurknotsen tekenen in de
kleuterschool kán als de kinderen daarnaast ook met gewone dunne
potloden mogen tekenen. Tekenen met waskrijtblokjes vergt zo veel
inspanning dat het af te raden is om ze in de kleuterschool te gebruiken.
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