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BIJNA ZOMERVAKANTIE
Daarna op school weer verder met waar je gebleven was?
Biedt zes weken zomervakantie kinderen de kans om andere
dingen te ontdekken dan ze op school tegenkomen? Of is de
lange periode slecht voor hun ontwikkeling? Een hoogleraar en
een directeur van een basisschool in discussie.
www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3705033/2014/07/2
9/Is-zes-weken-schoolvakantie-te-lang.dhtml
Executieve functies
Slimme, intelligente kinderen die de grootst mogelijke moeite hebben
met eenvoudige taken als huiswerk, opruimen of op tijd komen …
Wie kent ze niet? Als deze problemen zich structureel voordoen dan
kan er sprake zijn van zwakke executieve functies: het fundamentele
vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder
controle te houden (Congres Slim maar…..van 11 congressen).
Problemen hierin komen onvoldoende naar voren uit testen maar wel
in het dagelijks leven. En laat het dagelijks handelen nu juist het
speerpunt zijn van (kinder)ergotherapie.
Wat heb bijv. je aan executieve functies nodig om je aan te
kleden?: (uit Prins e.a. 2011)
1
Onthouden wat het doel van de handeling is
2
Stappen naar het doel bedenken en opslaan
3
Opgeslagen stappen in juiste volgorde zetten en veranderen
indien nodig
4
Opgeslagen stappen blijven onthouden en uitvoeren tot doel
is bereikt
5
Tijdig impuls om op afleiding te reageren onderdrukken en
doorgaan
6
Als toch afgeleid, dan weer teruggaan naar doelgericht
gedrag.
Veel opdrachten zijn voor ons,
volwassenen, vanzelfsprekend.
Maar niet voor kinderen. Zeker
niet als ze specifieke tekorten in
het executief functioneren hebben.

WEETJE
Binnen 1 groep zit een variatie van zes jaar in de werkgeheugencapaciteit! Bv. In groep 4
(gem. 7 jaar) zitten kinderen met
een werkgeheugencapaciteit van
een gemiddeld 4-jarig kind tot
dat van een 9-jarig kind.
(Gathercole & Alloway 2013)
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Locatie Terwijde
Na de zomervakantie weer
plekken vrij voor nieuwe
aanmeldingen!
Screening ergotherapie op
school nu uitgebreid voor
scholen in Leidsche Rijn,
Vleuten en De Meern.
Wij screenen op planning,
concentratie en fijne motoriek.
Ook iets voor uw school? Neem
contact met ons op (0307370489 of 030-7370553 of per
mail naar
info@kinderergotherapieutrecht
.nl)
Afscheid stagiaire Siem op 24
juni. Siem dank je wel voor je
geweldige inzet en
betrokkenheid bij onze
praktijk! Veel succes met
afstuderen!
Vakantie
In de zomervakantie zijn wij
beperkt bereikbaar.

Meer informatie op:
www.kinderergotherapieutrecht.nl
Volg ons ook op facebook:

Wilt u zich uitschrijven voor de
nieuwsbrief stuur dan een mail naar:
info@kinderergotherapieutrecht.nl
met als onderwerp uitschrijven.

