
Naam: ........................................................................

Groep: .......................................................................

Leerkracht: .................................................................

Datum observatie: ......................................................

Handvoorkeur: ❏ rechtshandig 

❏ linkshandig 

(aankruisen wat van toepassing is)

De stoel past bij de leerling

De stoel past niet bij de leerling, namelijk:

❏ te hoog

❏ te laag

De tafel past bij de leerling

De tafel past niet bij de leerling, namelijk:

❏ te hoog

❏ te laag

De leerling zit goed op de stoel

De leerling zit niet goed op de stoel, namelijk:

❏ niet met de billen tegen de rugleuning

❏ zit scheef op de stoel

❏ zit op het puntje van de stoel 

De stoel staat goed

De stoel staat niet goed, namelijk:

❏ scheef t.o.v. de tafel 

❏ te ver van de tafel

❏ te dicht bij de tafel (buik tegen de tafelrand)

De voeten staan goed op de grond

De voeten staan niet goed op de grond, namelijk:

❏ zijn gehaakt om de stoelpoot

❏ bengelen en raken de grond dus niet 

❏ alleen de tenen raken de grond

❏ de voeten zijn gekruist

De afstand van hoofd tot papier is goed

De afstand van hoofd tot papier is niet goed, namelijk:

❏ te dicht op het papier

❏ het hoofd is te ver naar rechts of links gedraaid   

❏ het hoofd rust op de niet-schrijfhand

De schouders zijn goed ontspannen en vrijwel evenwijdig

aan de tafelrand

De schouderlijn is niet goed, namelijk:

❏ de rechter- , linker- of beide schouders zijn opgetrokken

❏ de schouderlijn loopt niet evenwijdig aan de tafelrand 

De onderarmen / ellebogen liggen goed op de tafel

De onderarmen / ellebogen liggen niet goed op de tafel,

namelijk:

❏ de ellebogen drukken tegen de romp

❏ alleen de pols rust op tafel 

Het papier ligt correct op de tafel

Het papier ligt niet correct op de tafel, namelijk:

❏ ligt niet voor de lichaamshelft van de schrijfhand

❏ ligt niet goed gedraaid

De niet-schrijfhand voert zijn taken correct uit

De niet-schrijfhand voert zijn taken niet correct uit, namelijk:

❏ houdt het papier niet vast

❏ blijft tijdens het schrijven niet op dezelfde plaats, dus bij

het schrijfpunt, liggen 

❏ schuift het papier niet regelmatig naar boven

❏ ligt niet op tafel

De schrijfhand ligt correct ten opzichte van de regel

De schrijfhand ligt niet correct ten opzichte van de regel,

namelijk:

❏ de schrijfhand gaat door de schrijfregel

❏ steunt niet op de zijkant van de pink en de hand

❏ de hand-pols en onderarm liggen niet in één lijn

Kijkwijzer: zithouding bij het schrijven


