
Educatief project 
        rond 
       zichtbare 
    handicap
        voor kinderen  
    vanaf 5 jaar

Vlieg mee!
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www.zichtbarehandicap.be

een initiatief van Zichtbare Handicap vzw

Vlieg mee!

Wij zijn een belangenvereniging die ijvert voor de integratie van mensen 
met een zichtbare fysieke handicap in de maatschappij door tolerantie 

en openheid te bevorderen. 

Neem eerst contact met ons op voor meer informatie over de 
uitleenvoorwaarden en stuur dan deze bestelbon terug naar:

Zichtbare Handicap vzw. Yvonne Dendooven, Kleinven 88, 3600 Genk.
Telefoon: 0476 93 61 44. E-mail: yvonne.dendooven@telenet.be

Dit project wordt gesteund door

www.zichtbarehandicap.be (voor kinderen) - www.handicap.classy.be (voor jongeren)

Ik wil graag de spelbox ‘Vlieg mee!’ ontlenen om op school te gebruiken. 

Naam van de school:  .................................................................................

Contactpersoon:  ........................................................................................

Tel:  .............................................. Fax: .......................................................

Gsm: ...........................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................

Leveradres:

Straat+nr: ....................................................................................................

Postcode+plaats:  .......................................................................................

De spelbox wordt telkens voor 1 maand aangeboden, geef hier aan 
welke periodes jouw voorkeur genieten:

1ste keuze: van…........................ t.e.m. ……..................

2de keuze: van…........................ t.e.m. ……..................

3de keuze: van…........................ t.e.m. ……..................
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 Deze spelbox is ontwikkeld voor kinderen vanaf  
5 jaar. Er zijn spelletjes voor de 3de kleuterklas  
en activiteiten voor het lager onderwijs:

Vijf puzzels waaruit je lichaamsdelen kan wegne-
men leren kinderen fysieke handicaps kennen. Met 
bijhorende opdrachtkaartjes en evaluatiespel.

Het ervaringenspel ‘dobbel je ervaring’ met denk- 
 opdrachten, doeopdrachten en inleefopdrachten 

laat kinderen beseffen wat het is om een handicap 
te hebben.

Een kwartetspel dat inzicht geeft in bijvoorbeeld 
sporten voor mensen met een motorische handi-
cap, wat blinden zien en doven horen, hulpmid-
delen, gebarentaal, obstakels voor mensen in een 
rolstoel, houdingen ten opzichte van mensen met 
een handicap. 
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Een complete spelbox voor  
de 3de kleuterklas en lager onderwijs

Waarom kinderen sensibiliseren voor 
zichtbare handicap? Door de spelletjes en activiteiten  

in deze spelbox:

maken kinderen kennis met zichtbare handicaps, 

vergaren kinderen informatie over de  
verschillende handicaps 

krijgen kinderen de kans om te praten over 
handicaps 

doen kinderen ervaringen op rond handicaps

denken kinderen na over de gevoelens van 
anderen 

leven kinderen zich in in de gevoelens van een 
ander 

beleven kinderen plezier aan spelletjes

Omkaderend materiaal
De spelbox bevat ook een duidelijke handleiding en een 
themaboekje voor de leerkracht. Het themaboekje geeft 
informatie over de verschillende handicaps (zintuiglijke,  
motorische en gelaatsafwijkingen). Deze boekjes zor-
gen ervoor dat je het werken met de spelbox goed 
kan voorbereiden en geven voldoende achtergrond-

informatie, bijkomende lessuggesties  
en tips rond werkmaterialen.

Reserveer met de bestelbon op achterzijde!

Wie een zichtbare handicap heeft of krijgt, 
wordt met nog een bijkomende handicap  
geconfronteerd: onbegrip van de omgeving, 
meestal door onwetendheid. Met deze spel-
box willen we kinderen spelenderwijs inzicht 
geven in verschillende handicaps en hen 
leren hoe ze met mensen met een handicap 
kunnen omgaan.
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