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Informatie voor ouders voor deelname van hun kind aan de SASS-groepsinterventie  
 
Inleiding 
Schrijven is een belangrijke vaardigheid die kinderen leren op school. Het leren schrijven van 
letters en cijfers ondersteunt het leren lezen en rekenen. Als leren schrijven moeite kost, 
dan kan dit een negatieve invloed hebben op de schoolprestaties en op het zelfvertrouwen 
van een kind. Heeft een kind moeite met het leren schrijven, dan helpt een kortdurende 
extra ondersteuning in een klein groepje. Voor deze kinderen is de SASS-groepsinterventie 
ontwikkeld. 
 
Wat is het doel van de SASS-groepsinterventie? En hoe ziet het eruit? 
Het doel van deze extra ondersteuning is het handschrift te verbeteren. De oefensessies 
vinden plaats in de klas. Kinderen werken in een groepje van 4-6 kinderen, die allemaal 
moeite hebben met (leren) schrijven. De leerkracht en co-teacher begeleiden het groepje bij 
de oefeningen. Het oefenprogramma duurt 6-8 weken. Ouders worden via een WhatsApp-
groep op de hoogte gehouden van de oefeningen en vorderingen. Ouders geven thuis 
support aan hun kind, de kinderen oefenen op school. 
Het oefenprogramma wordt gefinancierd vanuit het budget van school; voor ouders zijn er 
geen extra kosten aan verbonden.* 
 
Informatiebijeenkomst 
Bij alle kinderen uit de klas is de QuickScan-Handschrift afgenomen. Uit deze screening blijkt 
dat uw kind moeite heeft met leren schrijven en in aanmerking komt voor deze extra 
ondersteuning. Voor u als ouder(s) organiseren we een (online) informatiebijeenkomst 
waarin we uitleg geven over de QuickScan en de SASS-groepsinterventie. We bespreken dan 
hoe u thuis support kunt geven aan uw kind en bespreken de support-tips. Tijdens de 
oefenweken houden we contact met u als ouder(s) via een besloten WhatsApp-groep.  
Tijdens deze informatiebijeenkomst is er volop de gelegenheid om uw vragen te 
beantwoorden.  
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Toestemming 
Na afloop van de informatiebijeenkomst vragen we of u akkoord gaat met deelname van uw 
kind aan de SASS-groepsinterventie en of u wilt deelnemen aan de WhatsApp-groep. U geeft 
hiervoor schriftelijke toestemming en kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. 
 
Wilt u deelnemen aan de (online) informatiebijeenkomst op …………? 
Geef dit dan graag door aan …….. 
 
Naam kind:     Naam ouder(s):  

 
 
 

 

 

*Naar eigen gedachte invullen; het is bijvoorbeeld mogelijk dat andere financiële middelen 
aangewend worden of dat ouders betalen voor het doe-boek.  


