
 

 

 

Wanneer kunt u kiezen voor een zitbal? 

Een zitbal nodigt uit tot actief zitten. Bij dit actieve zitten 
gebruik/ train je vooral je rompspieren. Dit zorgt voor 
een basaal evenwicht. 

Dit zogenaamde "natuurlijk spierkorset' is de basis van 
een goede motoriek. Met een goede rompspanning is 
het bewaren van je evenwicht makkelijker. Het 
evenwicht is de basis voor de coördinatie. 

Vermoeidheid en rugklachten door een monotone 
houding worden zo voorkomen. Het zitten op de bal 
nodigt ook uit tot bewegen waardoor je tijdens het 
zitten steeds iets van lichaamshouding verandert. 
Bovendien kan het de concentratie bevorderen!       

Heeft uw kind vaak last van bovenstaande klachten? 
Stuur gerust eens een mail naar 
lvdwindt@degoudengriffel.nl.   

Is een tangle in de klas verstandig? 

Friemelen kan gezien worden als een poging van 
kinderen met een prikkelzoekend sensorisch profiel, om 
prikkels te genereren en zo zichzelf te activeren. 
Friemelen is een manier om jezelf weer te activeren.  

Er kan ook lichte verbetering in taakgerichtheid 
plaatsvinden. Er is geen relatie aangetoond met 
friemelen en het vasthouden van aandacht tijdens een 
instructie. Het friemelen kan dan juist een toename van 
stress veroorzaken, wat schoolprestaties mogelijk 
negatief zou kunnen beïnvloeden. Soms is het dus beter 
om deze materialen thuis te laten! 

 

 Schoolplein invulling 

De leerlingenraad heeft vorig schooljaar nagedacht 
over de invulling van de schoolpleinen. Zij wilden 
erg graag voetbalgoaltjes op het IKC en een 
evenwichtsbalk op de GG. Eindelijk daar zijn ze 
daar dan nu ook! 

Wij willen de OR-leden hartelijk bedanken voor de 
mogelijkheid tot financiering hiervan. Daarnaast 
een bedankje aan de ouders en Ton die geholpen 
hebben met het plaatsen van het 
buitenspeelmateriaal!  
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Op de planning 

De komende periode gaat de commissie zich richten op het 
volgende: 

- Een basket op beide locaties aan een buitenmuur 
- Stippenspel op de GG 
- Onderzoek naar schrijfvaardigheid op school 
- Sport-o-theek herinrichten op de GG  
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  Welk schrijfgerei? 

Over schrijven en schrijfproblemen is niet zo veel 
bekend. Hier een paar tips voor kinderen die 
schrijven moeilijk en niet leuk vinden. 

Vaak is een foutieve pengreep het gevolg van een 
niet voldoende ontwikkelde duim- en 
vingerfunctie. Pincetgreepoefeningen, 
vingeroefeningen, losmaakoefeningen zijn dan 
beter voor een juiste pengreep dan grippers. Hier 
volgt later meer over. 

Daarnaast kan het soort schrijfgerei ook behoorlijk 
wat frustratie opleveren. Maar welk schrijfgerei 
past bij welk kind bij welke leeftijd? 

Dit kunt u hieronder in het schema vinden. 
Opvallend is dat kinderen v.a. gr 5 zelf de keuze 
mogen maken. De belangrijkste overeenkomst is 
dat het allen schrijfgereien zijn die goed ‘vloeien’.  

 

“Het zit zo mooi in mijn 
hoofd en komt zo lelijk 

uit mijn pen…” 

  

Wanneer kiest u voor een zitkussen? 

Op een zitkussen zit je ook dynamisch en actief, 
maar worden de rompspieren niet getraind. 

Het lijkt erop dat het inzetten van een 
wiebelkussen zowel een positief als een negatief 
effect op leerprestaties tot gevolg kan hebben. Dit 
is mogelijk afhankelijk van kenmerken van de taak, 
zoals de mate van belasting van het werkgeheugen, 
of van kindkenmerken zoals specifieke profielen 
van prikkelverwerkingsproblematiek (ADHD & ASS). 
Het lijkt erop dat kinderen met een hoge 
prikkeldrempel baat kunnen hebben bij het 
inzetten van hulpmiddelen en kinderen met een 
lage prikkeldrempel juist last ondervinden van 
hulpmiddelen. 

https://research.ou.nl/ws/portalfiles/portal/23000
556/OWLMocking_van_der_Tol_07122018.pdf  

Balpen & Stift 

Een balpen vergroot de bijbewegingen uit! Een 
balpen, is net als een viltstift, gladder en dempt 
bijbewegingen minder. Een potlood doet dit wel. 
Het wordt afgeraden kinderen hiermee te laten 
schrijven. 

Fineliner 

Ook dit is geen prettig schrijfproduct voor kinderen 
met bijbewegingen, want door de hoge druk gaat 
de punt steeds kapot. 

Hulpstukken 

Opzetstukjes zijn voor veel kinderen verspilde 
energie en ergernis voor het kind. Als het 
opzetstukje eraf is gaat het kind gewoon weer 
verder met zijn/haar oude greep. Dit is puur een 
commercieel aantrekkelijk product en ‘vangt’ 
tijdelijk een tekort in de methode op. 
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