MUZIEK- EN DRAMATHERAPIE
Er worden bij Adelante diverse muzikale en dramatische werkvormen ingezet, die zijn afgestemd op de leerlingen en
hun sociaal- emotionele proces. Binnen de werkvorm worden ze uitgedaagd om te experimenteren met verschillende
soorten gedrag. Door in het spel of via muziek te handelen doen ze nieuwe (succes)ervaringen op. Deze ervaringen
hebben invloed op de werkelijkheid van de leerling. Het doel van muziek en drama is om de leerlingen te

Muziek en drama aanbod aan de groepen
Op onze mytylschool zijn er vakmensen voor de vakgebieden
drama (dramatherapeuten) en muziek (orthopedagogische
muziekbeoefenaar). De jongste leerlingen krijgen vanaf de
peutergroep wekelijks muziek aangeboden met hun groep.
De leerlingen vanaf de leerweg basisonderwijs en de leerweg
aangepast basisonderwijs krijgen (vanaf een bepaalde
groep) wekelijks drama met hun eigen klassengroep. Ook
de leerlingen van de eerste twee leerjaren van de leerweg
Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Praktijk en leerweg
theorie krijgen wekelijks drama. Drama is tevens een
onderdeel bij de trainingen van de leerweg VSO Praktijk.
Op deze wijze wordt er een doorgaande lijn aangeboden,
die leerlingen ondersteunt op het gebied van hun sociaalemotionele ontwikkeling.
Individuele muziek- en dramatherapie
Buiten het klassikale aanbod worden muziek en drama
ook individueel en in kleinere groepjes aangeboden, bijv.
voor specifiekere individuele zorg en sociale-vaardigheidstrainingen.
Doelstellingen t.a.v. emotionele ontwikkeling
•
Werken aan het herkennen en uiten van gevoelens
•
Ontwikkelen van zelfvertrouwen
•
Verstevigen van assertiviteit en weerbaarheid
•
Stimuleren van initiatief
•
Leren omgaan met de handicap

Doelstellingen t.a.v. communicatief gedrag en expressie
•
Ontwikkelen van stemexpressie
•
Vormgeven van expressief gedrag voor een doelgerichte
communicatie
•
Leren gericht te kijken en luisteren
•
Respectvol en zelfzeker leren communiceren
•
Leren omgaan met feedback; incasseren van
complimentjes en kritiek
Doelstellingen t.a.v. sociale vaardigheden
•
Uitbreiden van het gedragsrepertoire
•
Leren samenwerken
•
Leren omgaan met conflicten
•
Uitbreiden van het probleemoplossend vermogen
•
Leren zich te verplaatsen in de ander
•
Stimuleren van onderling contact
Hulpvragen rond:
•
Rouwverwerking
•
Hechtingsproblematiek
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stimuleren in hun emotionele, communicatieve en sociale ontwikkeling en op deze manier de leerling zo optimaal
mogelijk te laten functioneren in zijn of haar sociale omgeving.

•

•

Aan het einde van de begeleiding wordt er in
het R-EPD een eindevaluatie gemaakt voor het
multidisciplinaire team.
Na afloop van de begeleiding ontvangen ouders
opnieuw een brief met hierin een korte evaluatie van
de begeleiding en de leeropbrengst van de leerling.
Er wordt een kopie verwerkt in het leerling-dossier van
de leerling.

Om je leerling te
helpen het emotionele,
communicatieve of sociale
probleem te overwinnen
kan hij of zij deelnemen
aan diverse werkvormen.
Denk bijvoorbeeld aan een
scenespel, rollenspel en
improvisatiespel.

Vragen?
Voor meer informatie kun je terecht bij
Mieke Buntinx via
m.buntinx@adelante-zorggroep.nl

Onderstestraat 29
6301 KA Valkenburg a/d Geul
t 045 - 528 26 00
www.adelante-zorggroep.nl
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Procedure aanmelding leerlingen
•
Sociaal-emotionele begeleiding kan door de
leerkracht worden aangevraagd middels een
aanvraagformulier. Deze staat digitaal op intranet
(kinderen->lijsten/
roosters/formulieren->
digitale
formulieren->
aanvraag
onderwijsondersteuning).
•
Schoolpedagoog en klassenteam bespreken de
hulpvraag en deze wordt besproken in de Commissie
van Begeleiding (CVB). Na goedkeuring wordt de
aanvraag, afhankelijk van financiering, door de
revalidatiearts(psycholoog) of de schoolpedagoog
ingediend via het formulier in het R-EPD: ‘Interne
doorverwijzing’
•
Tevens kan een arts/psycholoog vanuit revalidatie tijdens
een kindbespreking muziek- of dramabegeleiding
indiceren.
•
De aanvraag wordt voorgelegd aan het team drama/
muziek, waarna de keuze gemaakt wordt binnen welk
medium (drama of muziek) en bij welke therapeut de
leerling in begeleiding komt. Het doel is om zoveel
mogelijk zorg op maat te bieden.
•
Afhankelijk van de hulpvraag en doelstelling, wordt een
inschatting gemaakt van het aantal bijeenkomsten.
Wanneer de aanvraag akkoord is bevonden door
alle partijen, worden de ouders door de therapeut
geïnformeerd d.m.v. een brief.
•
Voordat de begeleiding start, heeft het klassenteam een
gesprek met de leerling over de reden van aanmelding
(voorzien van concrete gedragsvoorbeelden) en wat
het doel is van de begeleiding.
De ontwikkeling van de begeleiding wordt bijgehouden
•
in het dossier van de leerling in het R-EPD.

