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Signaleringslijst Ergotherapie voor Leerkrachten 
 
 
Naam leerling: ......................................................... 
 
Datum: ......................................................... 

 
 
Zithouding 

□ zit onderuit gezakt of scheef 

□ zit op het puntje van de stoel 

□ zit voortdurend te bewegen, wiebelen of verzitten 

□ zit met buik tegen de tafel en voeten achter de stoelpoten 

□ ondersteunt hoofd met de niet schrijvende hand 

□ trekt de schouder op van de schrijvende arm 

□ schrijft of tekent met neus te dicht op het papier 

□ heeft tijdens het schrijven de pols en/of de onderarm los van de tafel 

□ het hoofd is tijdens het schrijven gedraaid of scheef 

□ …………………………………………………………………………….. 

 

Fijne motoriek 

□ heeft moeite met het los- en vastmaken van knopen 

□ heeft moeite met het los- en vastmaken van ritssluitingen 

□ heeft moeite met scheuren 

□ heeft moeite met vouwen 

□ heeft moeite met knippen 

□ heeft moeite met veters strikken 

□ meebewegingen zijn zichtbaar tijdens een fijn motorische activiteit (denk aan tong uit 

□ de mond, bewegingen van de mond, bewegingen van andere hand, etc.) 

□ ................................................................................ 

 
Tweehandigheid 

□ de niet schrijvende hand heeft geen functie tijdens schrijven (bijv. ligt op de schoot of 

ondersteunt het hoofd i.p.v. het papier vast te houden) 

□ doet veel dingen met één hand i.p.v. het inschakelen van de andere hand 

□ heeft moeite met kralen rijgen 

□ wisselt van hand tijdens eenzelfde activiteit 

□ heeft moeite met het kruisen van de middellijn 

 
Visuomotoriek 

□ maakt slecht oogcontact 

□ heeft moeite om de ogen gericht te houden bij de handen 

□ slaat regels over bij het overschrijven 

 
 
Pengreep 

□ hanteert een primitieve pengreep 

□ maakt de schrijfbeweging vanuit de hele arm (statische vingers en pols) 
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□ houdt de pen/het potlood krampachtig vast (overstrekking wijsvinger) 

□ houdt de pen/het potlood los of instabiel vast 

 
Schrijfmotoriek 

□ heeft moeite met schrijfrichting 

□ de pendruk is te hard 

□ draait letters om 

□ heeft moeite met het aanleren van de letters 

□ maakt onduidelijke of vreemde lettervormen 

□ het schrift is schokkerig, bibberig of niet vloeiend 

□ het regelverloop is schommelend 

□ het schrift is slecht leesbaar 

□ het schrijftempo is te langzaam 

□ het schrijftempo is te snel 

□ het schrift is te groot 

□ het schrift is te klein 

 
Werkhouding 

□ heeft moeite met concentreren 

□ heeft moeite om het werk af te maken 

□ werkt te snel en maakt daardoor fouten 

□ is onhandig 

□ is slordig of onzorgvuldig 

□ heeft een ongeorganiseerde manier van bezig zijn 

□ heeft moeite met zelfstandig uitvoeren van opdrachten 

□ is onzeker, faalangstig 

 

  

Vragen / opmerkingen:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
  


