
Grip op schrijven
Preventief en signalerend schrijfadvies

De Kleurles van Adelante is ontwikkeld voor de groepen 2, 3 en 4 en wordt
gegeven door een ambulant begeleider samen met een ergotherapeut.
Tijdens de les doet de leerkracht actief mee. Leerlingen laten zien welke
fijnmotorische vaardigheden zij al beheersen en waar nog aandacht aan
besteed moet worden. De Kleurles draagt bij aan een goede basis voor de
ontwikkeling van het schrijven.



www.adelante-zorggroep.nl

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met 

de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en 

vrĳ willigers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken 

van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en 

spraakproblemen, speciaal onderwĳ s, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet 

op de beperking maar op de mogelĳ kheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! 

Hoe ziet de Kleurles eruit? Tijdens het kleuren komen allerlei voorwaarden aan de
orde die van belang zijn voor het schrijven, zoals de zithouding, het vasthouden van het
potlood, de pendruk, de bewegingsinzet van de vingers. In de les wordt korte instructie
met behulp van afbeeldingen op het digibord afgewisseld met muziek. De leerkracht is
bij de Kleurles aanwezig en doet actief mee. Zo is het zowel een leerproces voor de
leerlingen als de leerkracht. Na afloop wordt de les nabesproken met de leerkracht,
ergotherapeut en ambulant begeleider. Een aantal leerlingen komen aan de orde en er
worden aandachtspunten en adviezen gegeven waarmee de leerkracht zelf in de klas
verder kan. Beoogde opbrengst:

Het leggen van een goede basis voor de schrijfontwikkeling
Handreikingen voor de leerkracht voor het verbeteren van de schrijfmotoriek en het
handschrift van individuele leerlingen wordt in kaart in gebracht, evenals welke
vaardigheden zij al beheersen en waar nog aandacht aan besteed moet worden
(preventief en signalerend).

 
Wie gaat dit samen met u doen? De Kleurles wordt gegeven door een ergotherapeut
en een ambulant begeleider.  
 
Duur De Kleurles duurt in totaal 2 uur (1 uur in de groep, 1 uur nabespreking).  
 
Voor wie? Voor kinderen van groep 2, 3 en 4 en voor leerkrachten en
leerlingbegeleiders in het primair onderwijs. Het maximale aantal leerlingen bedraagt
26.  
 
Meer informatie/contact Heeft u vragen over diensten van ZO dichtbij of wenst u
advies? Neem dan contact op via zodichtbij@adelante-zorggroep.nl. Telefonisch
bereikbaar via 06-51 69 52 61. Voor overige vragen, kunt u contact opnemen met het
Servicebureau Kinderen van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Het bureau is op
werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 045-528 2600. Meer
informatie over Adelante treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl  ©
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