
Stamlijn  

A 

 

Merkt zintuiglijke stimulatie op 
Wapper naast de leerling. Voelt hij de wind? Beweeg met de waaier in het 
blikveld van de leerling. Merkt hij de waaier op? Kijk via welke zintuigen u 
de aandacht van de leerling kunt trekken. 
Kijkt gericht enkele seconden naar een voorwerp of een gezicht in 
het midden van zijn blikveld 
Houd de waaier in het blikveld van de leerling. Maak eventueel kleine 
bewegingen om de aandacht van de leerling te trekken. Kijk hoe lang u de 
aandacht van de leerling vast kunt houden. 
Houd een voorwerp vast dat in de hand gegeven wordt 
Geef de leerling de waaier in de hand. Help eventueel om de hand 
eromheen te klemmen. Vouw de waaier in zodat de leerling deze 
makkelijker vast kan pakken. 

B Volgt een verticale beweging vanuit het midden van het blikveld 
Houd de waaier in het blikveld van de leerling. Wapper ermee van boven 
naar beneden. Doe dit in een rustig tempo. Wanneer de leerling het goed 
volgt, voert u het tempo rustig op. 
Bekijkt een voorwerp voor het in de mond te stoppen 
Zorg voor een waaier met aantrekkelijke kleuren. Door de waaier uit te 
vouwen kan de leerling deze minder makkelijk in de mond stoppen. Bied de 
leerling de waaier de ene keer meer uitgevouwen, de andere keer ingeklapt 
aan. Kijk samen naar de waaier en probeer de ogen van de leerling er 
steeds op te richten. 
Wisselt zijn blik van het ene voorwerp/persoon naar het andere 
Wapper met de waaier. Wanneer de leerling de aandacht erop vestigt stopt 
u met wapperen en praat u tegen de leerling. Kijk of leerling zijn aandacht 
verplaatst. Als de aandacht op u gevestigd is wappert u weer met de 
waaier. Wissel dit rustig af. 

Klap een waaier uit. Doe hem een paar keer open en dicht. Wapper dan met de waaier 

naast uw gezicht. Laat zien hoe uw haren dansen in de wind. Wapper zachtjes bij het 

gezicht van een leerling. Voelt hij de wind? Raak de wapperende haren en kledingstukken 

aan. Wapper dan met de waaier boven de tafel met papiertjes. Kijk met de leerling hoe deze 

bewegen over de tafel. Wapper samen met de leerling boven de tafel. 

• Voor sommige leerlingen is het wapperen met de waaier bij het gezicht genoeg. Laat 

voor hen het kijken naar wapperende papiertjes achterwege. 

 Leg op tafel snippertjes (gekleurd, glimmend) papier en andere lichte voorwerpen zoals 

stukjes aluminiumfolie, piepschuimblokjes, watjes of plastic balletjes 

• Indien u leerlingen van een hoger niveau hebt, kunt u de leerlingen zelf laten 

wapperen. Laat andere leerlingen het gewapper voelen en bekijken. 

 Zorg voor een of meerdere stevige waaiers 

 Materialen en voorbereiding 

 
 

Waaier 

 
Activiteit 

 
 

 Aandachtspunten 

http://www.aeolusmusic.net/images/kompas.gif�

