SCHRIJVEN MET EEN PLUS
Informatie over zorg voor leerlingen met schrijfproblemen
en/of fijnmotorische problemen

Wat kunnen we voor uw leerlingen betekenen?
Ambulante begeleiding van Adelante biedt ondersteuning
aan leerlingen met schrijfproblemen en/of fijnmotorische
problemen. Wellicht dat u een van de volgende situaties
herkent:
•
De leerling heeft zichtbaar moeite met het uitvoeren van
fijn motorische activiteiten zoals: knippen, scheuren,
plakken, hanteren van potloden en penselen.
•
De leerling heeft moeite met het ordenen; ordenen van
speelgoed, volgorde van aankleden en het inschatten
van tijd.
•
De leerling gaat thuis en op school fijn motorische
activiteiten uit de weg.
•
De leerling valt op tijdens het uitvoeren van
voorbereidende schrijfactiviteiten.
•
De leerling heeft nog geen duidelijke voorkeurshand.
•
De leerling krijgt de schrijfletters van het verbonden
schrift moeizaam onder de knie.
•
De leerling kan het schrijftempo niet bijhouden.
•
De leerling heeft pijn- of vermoeidheidsklachten na het
schrijven.
Daarnaast kunnen wij het schoolteam adviseren en
begeleiden. Denk daarbij aan:
•
het ontbreken van een leerlijn schrijven en fijnmotorische
ontwikkeling;
•
meer kennis willen hebben over de huidige inzichten
ten aanzien van dit onderwerp;

•
•

vragen over schrijfmaterialen en materialen die de
fijnmotorische ontwikkeling stimuleren;
hulp bij de keuze van een nieuwe schrijfmethode.

Het is vaak moeilijk de oorzaak van de problemen zelf te
achterhalen. Ambulante begeleiding van Adelante kan hierin
ondersteuning bieden.
Wat houdt onze begeleiding in?
Nadat u zich heeft aangemeld voert de ambulante begeleider
een gesprek met ouders en/of school waarin we samen de
hulpvraag verhelderen. Vervolgens observeren we de leerling
in de klas en brengen de problemen in kaart. Aansluitend
volgt een gesprek met de leerkracht en/of ouders om een
vervolgtraject uit te zetten.
Het vervolgtraject kan bestaan uit:
•
Een adviesgesprek voor school en thuis.
•
Advies met betrekking tot materiaalkeuze.
•
Een individuele schrijfmotorische screening buiten de
klas.
•
Adelante voert individuele begeleidingsmomenten uit in
de eigen omgeving van de leerling.
•
Deskundigheidsbevordering van het team door middel
van workshops, cursussen en studiemiddagen op
Adelante of op locatie.
Ten slotte vindt er een evaluatiegesprek op de school plaats.

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

U wordt in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met de fijne motoriek.
Het knippen, plakken, het hanteren van potloden en penselen maar ook bijvoorbeeld het aan- en uitkleden tijdens de
gymles gaat niet van een leien dakje. Of er zijn bijvoorbeeld leerlingen die problemen ondervinden met het schrijven. Ze
hebben last van schrijfkramp en moeite met de verschillende letters in het alfabet die vaak toch erg veel op elkaar lijken.
De ambulante begeleiding van Adelante kan u adviseren en ondersteunen. Adelante deelt uw zorg voor deze kinderen.

Ambulante begeleiding van
Adelante biedt ondersteuning aan
leerlingen met schrijfproblemen en/of
fijnmotorische problemen.

Wie gaat dit samen met u doen?
Adelante heeft een aantal ambulant begeleiders in dienst
die u kunnen ondersteunen. Deze begeleiders kunnen ook
gebruik maken van de expertise en kennis van Adelante
collega’s (zoals een revalidatiearts, fysiotherapeut,
logopedist, psycholoog, schoolpedagoog, dramatherapeut,
maatschappelijk werker bewegingsagoog en een
ergotherapeut).
ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met een
primair lichamelijke beperking en langdurig zieken. Bij de
mytylschool kunnen de kinderen terecht voor speciaal
basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Verder
bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm
van logeren, dagopvang en woontrainen. Adelante
kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen maakt
deel uit van de zorggroep Adelante. De zorg van Adelante
richt zich ook op onderzoek, behandeling en advies op
het gebied van complexe en algemeen specialistische
revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, audiologie
en communicatie en arbeidsreïntegratie.
In het kenniscentrum van Adelante wordt continu
onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering
van behandelmethoden.
De ruim 1.100 professionals van Adelante zijn werkzaam
in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen,
Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond en Venlo.
Daarnaast is Adelante actief in de poliklinieken van
ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.
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Meer informatie/contact
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met het servicebureau van Adelante in Valkenburg
a/d Geul. Het servicebureau is van maandag t/m vrijdag
geopend van 08.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 0455282600. Meer informatie over Adelante treft u aan op www.
adelante-zorggroep.nl

