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voor een optimale  
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griffix® ondersteunt de kinderhand om van bij het begin de 
correcte driepuntsgreep aan te leren en zodoende het  
evolutieproces in de verschillende leerfasen te vergemak- 
kelijken en te versnellen. Met de driepuntsgreep wordt de 
pen met lichtgebogen duim en wijsvinger vastgehouden, 
de pen steunt op de middenvinger. Door buigen en strek-
ken van de vingers kan uw kind zodoende ook verfijnde 
bewegingen perfect uitvoeren.

Het bewegingsproces
Elke fase in het „Leren schrijven“-proces kent een bepaalde 
bewegingsverloop. Deze bewegingen ontstaan allemaal 
uit de pols en de vingers en worden gecombineerd met 
bewegingen vanuit de schouder en de elleboog. Kinderen 
moeten hun motoriek ontwikkelen en deze bewegingen 
gecoördineerd leren uitvoeren. 

   „Leren Schrijven“-systeem

Succesvol leren schrijven

Kinderen zijn van nature uit zeer nieuwsgierig en ontdek-
ken zo de wereld. Ook de schrijfwereld behoort daartoe. 
Daarbij is alle begin moeilijk en is het belangrijk om  
kinderen goed te begeleiden en de complexiteit van het 
leren schrijven ernstig te nemen.  Speciaal voor deze 
moeilijke leerfase heeft Pelikan voor uw kind griffix® 
ontwikkeld, het slimste systeem om te leren schrijven. Dit 
systeem maakt het eenvoudiger voor kinderen om mooi en 
vlot te leren schrijven, net zoals u vroeger geleerd heeft.

Schrijven en fijnmotoriek

Leren schrijven is een grote stap voor uw kind en is vooral  
een complex motorisch gebeuren.  Daarom is het nood- 
zakelijk dat volwassenen toezien dat de kinderhand bij het 
schrijven niet verkrampt. Oefeningen ter ontspanning van  
de vingers en hand kunnen hierbij helpen. Daarbij is het 
belangrijk om ook andere aspecten goed in het oog te  
houden: lichaamshouding, pengreep, bladligging,... 

Een correcte zit- en schrijfhouding
Bij voorkeur zijn stoel en tafel aangepast aan de grootte 
van het kind. Beide voeten staan plat op de grond naast  
elkaar en vormen een steunpunt. Lees er meer over op 
www.ikleerschrijven.be

De driepuntsgreep
Merkwaardig genoeg is er maar één pengreep die het  
mogelijk maakt om soepel, vlot en met weinig inspanning 
de schrijfactiviteit uit te voeren én ook de drie deel- 
bewegingen van het schrijven mogelijk maakt:  
de driepuntsgreep. 

Ik zit mooi recht met
beide voeten op de grond

Ik neem mijn pen juist vast 
zo kan ik vlot en leesbaar 
schrijven Mijn schrift ligt een beetje schuin en 

mijn vrije hand houdt het vast



Bewegingsrichting
In onze Westerse cultuur schrijven we van links naar rechts.  
Hou daarbij rekening dat voor een rechtshandige het 
schriftje een beetje schuin naar links helt en bij een links-
handige schuin naar rechts.

Het perfecte schrijfinstrument

Griffix® is de naam: De innovatieve, kindvriendelijke greep 
maakt dit nieuwe schrijfsysteem zo verbluffend. De greep 
werd aangepast aan de nieuwste grafomotorische ken-
nis en ontwikkeld in samenwerking met het „Fraunhofer 
Institut. Deze instelling doet praktijkgerichte onderzoeken 
rond maatschappelijke thema‘s, dit zowel voor private als 
openbare organisaties. Het vierstappen griffix® „Leren 
Schrijven“-systeem  is het eerste volledige productconcept 
dat het evolutieproces van het leren schrijven, van bij het 
begin, consequent begeleidt.

griffix® Waskrijtstift:  
voor beginnende schrijvertjes

Vanaf de eerste fase van het griffix® „Leren Schrijven“-
systeem, de waskrijtstift, leert uw kleuter meteen de juiste  
pengreep. De gripzone ondersteunt de juiste houding van  

duim, wijs- en middelvinger en is gelijkvormig voor rechts- 
en linkshandigen. Zo kan uw kind, dat op deze leeftijd nog 
niet altijd een voorkeurshand heeft, beide handen uitpro-
beren. In het begin hebben kinderen vaak moeite met het 
leren beheersen van de beweging. Daarom kiezen we in 
deze fase altijd voor materiaal dat een zekere weerstand 
biedt, zoals waskrijt. 

De voordelen van de griffix® waskrijtstift:

•  Gemakkelijk handelbaar, zowel voor rechts- als voor links-
handige kinderen

•  Met waskrijt is het meteen duidelijk wanneer het kind 
hard duwt op het papier, de lijn is dan veel dikker. Zo leert 
het kind zeer snel drukcontrole uit te oefenen

•  De schrijfeigenschappen van waskrijt stimuleren de  
primaire bewegingen vanuit de schouder en de elleboog 
tot in de pols. 

• De waskrijtstift is navulbaar met stiften in 3 verschillende 
kleuren.

Waskrijtstift „SCHRIJFBEWIJS“:  
 
Op de laatste bladzijde van het oefenboekje (pag. 24) kan u 
het waskrijtstift „schrijfbewijs“ terugvinden. Tot daar heeft 
het kind met de waskrijtstift spiralen en zigzag-lijnen  
getekend. Dat wil zeggen dat de nodige stappen uit de 
eerste fase van het „Leren-schrijven“-proces geactiveerd 
zijn.  

Wie deze oefeningen moeiteloos heeft doorstaan heeft 
recht op zijn waskrijtstift „schrijfbewijs“ en kan overstap-
pen naar het volgende griffix® schrijfinstrument:  
het vulpotlood.

het griffix® vulpotlood
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Leo de zeehond speelt graag met grote ballen. 
Wil jij ze voor Leo inkleuren?
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Leo is dol op vis: Teken een lijn van bij de zeehond naar een vis 
en van de vis naar de ton. 
Leo haalt een kleine vis (weinig druk uitoefenen op het papier).  
Leo haalt een iets grotere vis (iets meer druk uitoefenen).  
Leo haalt een heel grote vis (veel druk uitoefenen).

Bewegingsoefeningen vanuit schouder en elleboog.

„vrij“
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Leo en zijn vriendjes doen een zwemwedstrijd van meerder lengtes. 
Teken een lijn van een zeehond naar de andere kant van het 
zwembad en terug. Doe dit voor alle zeehondjes. 
 
Bewegingsoefeningen vanuit schouder en elleboog.
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Leo en zijn vriendjes doen een zwemwedstrijd van meerder lengtes. 
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Oefeningen om het bewegen van de pols te stimuleren.
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Leo is dol op vis: Teken een lijn van bij de zeehond naar een vis 
en van de vis naar de ton.

Bewegingsoefeningen vanuit de pols en de vingers.
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Leo haalt een vis als beloning : Teken een lijn van bij de zeehond 
naar een vis en terug. 
Leo haalt een kleine vis (weinig druk uitoefenen op het papier).  
Leo haalt een iets grotere vis (iets meer druk uitoefenen).  
Leo haalt een heel grote vis (veel druk uitoefenen).
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Oefeningen voor rechtshandigen: de ophaal vanuit de pols de neerhaal 
vanuit de vingers. Linkshandigen doen net het omgekeerde.

Leo haalt een vis als beloning : Teken een lijn van bij de zeehond naar een 
vis en terug. 
Leo haalt een kleine vis (weinig druk uitoefenen op het papier).  
Leo haalt een iets grotere vis (iets meer druk uitoefenen).  
Leo haalt een heel grote vis (veel druk uitoefenen).

Oefeningen voor rechtshandigen: de ophaal vanuit de pols, de neerhaal 
vanuit de vingers. Linkshandigen doen net het omgekeerde.
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Leo oefent voor de zwemwedstrijd. Zet na elke ronde een 
kruisje in de bolletjes bovenaan. 

Bewegingsoefeningen vanuit de schouder en de elleboog.
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Leo oefent voor de zwemwedstrijd. Zet na elke ronde een 
kruisje in de bolletjes rechts. 

Bewegingsoefeningen vanuit de schouder en de elleboog en 
in de bochten vanuit de pols en de vingers.



© Achim Rix/Pelikan ��

Leo oefent voor de zwemwedstrijd. Zet na elke ronde een 
kruisje in de bolletjes rechts. 

Bewegingsoefeningen vanuit de schouder en de elleboog en 
in de bochten vanuit de pols en de vingers.



© Achim Rix/Pelikan��

Waskrijtstift „SCHRIJFBEWIJS“ voor:

Ik kan schrijfbewegingen vanuit de arm uitvoeren.  
Ik kan schrijfbewegingen vanuit de pols uitvoeren. 
Ik kan schrijfbewegingen vanuit de vingers uitvoeren.
 




