
Lessenreeks  

Werkhouding voor kleuters 

 

 

WAAR: 

 Logopedische groepspraktijk 

       ‘De Vlinder’ 

Vlinderlaan 8/2, 3000 Leuven 
 
 

 

START: 

Februari 2017  

Zaterdag tussen 9u30 en 13u  
(uren nog niet vastgelegd) 

Voor kinderen uit de derde 

kleuterklas, de speelleerklas en 

het eerste leerjaar.  
www.groepspraktijk-devlinder.be 

Vlinderlaan 8 bus 2, 3000 Leuven 

016/46.30.62 

Logopedische groepspraktijk ‘De Vlinder’ 



Kleuters uit de derde kleuterklas leren 

hierbij op een gestructureerde maar 

speelse manier dat er een houding 

hoort bij het maken van werk-

jes, verschillend van de houding tijdens 

het spelen  

Ook kinderen die ingeschreven zijn in 

de speelleerklas, kinderen die 

de derde kleuterklas dubbelen of kin-

deren die het moeilijk hebben bij 

de overgang naar het eerste leer-

jaar komen in aanmerking voor deze 

lessenreeks.   

De groepscursus bestaat uit 2 reeksen 

van 11 sessies die telkens 1 uur duren.  

In de eerste reeks (11 lessen) leren de 

kinderen de basiselementen van een 

goede werkhouding. Nadien richten we 

ons specifiek op de goede kijk- en luis-

terhouding in de klas met leuke  

spelletjes en werkjes.  

De groepscursus bestaat uit 11 lessen van 

telkens 1 uur.  Op het einde sluiten we de 

reeks samen af met een feestelijke sessie.  

De groepjes bestaan uit  minimaal 3 en maxi-

maal 6 kinderen. Op deze manier krijgt ie-

dereen voldoende individuele begeleiding. 

Prijs: 220 euro  voor 11 lessen van 1 uur     

Praktisch 

Voor wie?  

Inschrijven 
 

Inschrijven vóór 31 januari 2017.   

Het aantal plaatsen is beperkt. 

De lessen worden gegeven door  

logopediste Laurien Hamels. 

Voor meer informatie:  

bel 0479/279.078 of mail naar  

info@groepspraktijk-devlinder.be 

 

In de tweede reeks (11 lessen) versterken 

we deze vaardigheden en komen ook het 

zelfstandig, systematisch en nauwkeurig 

werken aan bod. 

Ten slotte oefenen we samen ook hoe je je 

geheugen kan oefenen, het zogenaamde 

'leren leren'.  

Hierbij is ook inbegrepen: 

 Werkblaadjes  

 Knutselmateriaal  

 

Vanaf de start van de lessenreeks  

verwachten we dat het kind een  

ringmap meebrengt naar de les. 

 


