Schrijf
problemen
Mijn kind schrijft zo slordig…
Wat kunnen we hier aan doen?

Schrijfproblemen
Schrijven
Schrijven is een manier om te communiceren en om je creatief te uiten. We
maken steeds meer gebruik van de computer, maar schrijven blijft belangrijk
en ondersteunend bij het leren lezen en de verdere taalontwikkeling. Het
leren lezen en schrijven zijn aan elkaar gekoppeld. Het schrijven van letters
helpt beter bij het leren spellen en lezen dan het typen van letters.
Uit onderzoek is gebleken dat ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen
moeite heeft met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna
de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift. Op de
middelbare school lopen leerlingen vast doordat ze hun eigen handschrift
niet terug kunnen lezen en/ of het gevraagde schrijftempo niet bij kunnen
houden.
Schrijven is een ingewikkelde vaardigheid waarbij veel onderliggende
processen een rol spelen. Moeilijkheden met tekenen en knutselen in groep
1 en 2 kunnen al een aanwijzing zijn voor eventuele latere schrijfproblemen.
In groep 3 en 4 lopen kinderen vast in het ontspannen maken van de juiste
lettervormen en het verbinden van deze letters. In de latere groepen blijft
het tempo en/ of de kwaliteit van het schrijfproduct achter.

Kinderfysiotherapie!
Bij Kinderfysiotherapie Leeuwarden zijn we gespecialiseerd in het
onderzoeken en behandelen van kinderen met hulpvragen op het gebied
van het schrijven. We onderzoeken de oorzaak van het schrijfprobleem.
Indien de motoriek de oorzaak van het schrijfprobleem is, wordt behandeling
opgestart in nauwe samenwerking met school. Ons behandelplan laten wij
zo goed mogelijk aansluiten bij uw kind, de leerfase, en de schrijfmethode.

Kinderfysiotherapie Leeuwarden
Kijken naar wat uw kind kan en nodig heeft – Ieder kind is uniek – Maatwerk
– Gekwalificeerde kinderfysiotherapeuten – Gespecialiseerd in beweging en
ontwikkeling – Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling – Geen wachtlijst
– Bijna altijd volledig vergoed uit de basisverzekering
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