DE KLEURLES

De Kleurles is ontwikkeld door ergotherapeuten van Partner Passend Onderwijs
te Nijmegen en wordt gegeven door een ambulant begeleider samen met een
ergotherapeut.
Tijdens de Kleurles doet de leerkracht actief mee met de les. Leerlingen laten zien
welke vaardigheden zij al beheersen bij het kleuren en waar nog aandacht aan besteed
moet worden. De Kleurles draagt bij aan het leggen van een goede basis voor de
ontwikkeling van het schrijven.
De Kleurles heeft een preventief en een signalerend karakter.
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 druk op papier en op het
potlood, het bewegen van de vingers.
Bij kleuters draagt de Kleurles bij aan
het leggen van een goede basis voor de
schrijfontwikkeling. Oudere leerlingen
krijgen handreikingen voor het verbeteren
van de schrijfmotoriek en het handschrift.
In de les wordt korte instructie met
behulp van afbeeldingen op het digibord
afgewisseld met het toepassen hiervan
tijdens kleuren op muziek. De leerkracht

is bij de Kleurles aanwezig en doet actief
mee. De leerkracht wordt op deze manier
gestimuleerd op de juiste manier met de
schrijfvoorwaarden bezig te zijn en hij/zij
krijgt aansprekende ideeën aangereikt
hoe dat geoefend kan worden met de
leerling. Zo is het zowel een leerproces
voor de leerlingen als de leerkracht.
Na afloop wordt de les nabesproken.
Een aantal leerlingen komen aan de
orde en er worden aandachtspunten
en adviezen gegeven waarmee de
leerkracht zelf in de klas verder kan.
De Kleurles wordt gegeven door
een ergotherapeut en een ambulant
begeleider en duurt in totaal 2 uur.

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Grip op schrijven

Wie gaat dit samen met u doen?
De Kleurles wordt gegeven door een
ergotherapeut en een ambulant
begeleider.
Duur Kleurles
De Kleurles duurt in totaal 2 uur.
Voor wie?
Voor kinderen van groep 2, 3 en 4 en voor
leerkrachten en leerlingbegeleiders in het
primair onderwijs. De maximale aantal
leerlingen bedraagt 20.
ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met
een primair lichamelijke beperking. 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
Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast is Adelante actief
in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante
begeleiding.
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Meer informatie
Voor meer informatie 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 045 - 528 26 00.

