
Stamlijn  

A 

 

Merkt zintuiglijke stimulatie op (aanraking, vibratie, smaken, 
muziek, licht) 
Laat eerst het fijne zand voelen door het te verstuiven op de huid. Voelt de 
leerling deze aanraking van zijn huid? Maak het zand nat en laat het natte 
zand op zijn huid voelen, dat geeft meer druk. Kijk naar de reactie. 
Reageert op nauw contact met de volwassene 
Ga bij de leerling zitten en pak zijn handen. Voel samen door het zand, volg 
de bewegingen die de leerling wil maken. Imiteer de geluiden en eventueel 
spierspanning van de leerling (zoals knijpen in het zand). Reageert de 
leerling weer op u?  
Houdt de handen iets geopend 
Wrijf met een beetje droog zand over de bovenkant van de hand van de 
leerling tot deze zich een beetje opent. Draai de hand om en strooi er wat 
zand in of laat een paar druppels water erin vallen. 

B Volgt een verticale beweging (van voorwerp of persoon) vanuit het 
midden van het blikveld 
Houd uw hand met nat zand voor het gezicht van de leerling. Laat 
langzaam het zand vallen. Blijft de leerling naar uw hand kijken of kijkt hij 
naar het vallende zand? Doe zelf de kijkbeweging voor van uw hand naar 
het hoopje zand dat u maakt. Vul een vormpje met zand, keer het om met 
uw hand eronder. Laat het langzaam naar beneden zakken. Stort het zand 
uit het vormpje en haal het vormpje langzaam waar omhoog. Volgt de 
leerling het gekleurde vormpje? 
Reageert op verschillen in textuur (glad, hard, ruw, zacht) 
Laat eerst het droge fijne zand voelen en kijk naar de reactie van de 
leerling. Giet water op het zand en laat het nog eens voelen. Geeft de 
leerling een andere reactie? Reageer op wat de leerling laat zien (lekker 
zacht, ooh hard). 
Kijkt naar/ speelt met eigen handen 
Maak de handen van de leerling nat met de gieter. Druk zijn handen in het 
zand. Richt zijn aandacht op zijn handen. Bekijk of de leerling zijn handen 
gaat bekijken of gaat spelen met het zand op zijn handen. 

- neem zand in uw hand en strooi dit over de hand of een ander lichaamsdeel van de 

leerlingen  

 Stop ook eens eetbaar materiaal in de bak om aan te voelen, zoals hagelslag, spekjes of 

macaroni. Het is dan ook niet erg als de leerlingen het in hun mond stoppen en kan een 

verrassende ervaring opleveren. 

Ga met de bak zand bij de leerlingen zitten. Kijk wat de leerlingen zelf met het zand willen 

doen. Laat op allerlei manieren het zand voelen: 

 Zet een bak met zand neer, zorg voor een gieter of bak met water en vormen voor het 

zand 

- vul samen de vormen en beweeg de handen er over heen 

- maak gangen in het zand en laat voelen 

- maak het zand nat en laat het voelen 

- stop een beetje zand in hun hand 

Zand op je huid 

 Materialen en voorbereiding 

- laat het droge zand voelen 

 
 

 

 

Activiteit 

 

 Aandachtspunten 
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