
Wanneer de orthopedagoog een gesprek met jou zal voeren, gebruikt zij vaak de methode 
‘teken je gesprek’. Deze methode hebben wij ook gebruikt om jou en je ouders/verzorgers uit 
te leggen welke stappen wij zetten bij een aanmelding bij ons zorgteam. De tekening ziet er 
een beetje gek uit, maar als je het begrijpt, is het heel duidelijk!  
 
Allereerst zie je verschillende kleuren staan: groen, rood, oranje, blauw en paars. Wanneer 
een gebeurtenis goed is, is het groen. Wanneer een gebeurtenis niet goed is, is het rood. 
Wanneer een gebeurtenis een beetje goed en een beetje niet goed is, is het oranje. Alles 
wat roze of grijs is, is een eigenschap. Het blauwe stuk is het doel van een situatie die 
uitgewerkt wordt met teken je gesprek.  
Met stift wordt de situatie uitgewerkt, zie je dat? In elk rondje staat iets dat gebeurt. Zie je 
ook dat dat verschillende kleuren heeft? Groen en rood? Als het goed is weet jij wat de 
kleuren betekenen!  
 
Je ziet ook dat er stukjes staan die met een dunne stift geschreven zijn. Die zijn iets minder 
dik dan de stukken in het rood. Er staat een poppetje getekend met een woord erbij, 
bijvoorbeeld: ik, mentor of zorg coördinator. Je kunt zien wat diegene denkt door te lezen wat 
er in het gedachtewolkje staat. Ook zie je dat er iets in een sterretje geschreven staat. Als de 
kleur van het sterretje rood, oranje of groen is, is dat iemands gevoel. Als het sterretje roze of 
grijs is, is dat iemands goede eigenschap.  
 
Nou goed, volgens mij snap je het nu en kun je het gaan lezen. Je begint helemaal links. Daar 
zie je ‘de zorgstappen rondom een leerling’ staan. Dit is groen, want wat wij voor jou kunnen 
doen, is goed! Vervolgens begin je met lezen bij ‘de mentor signaleert een probleem’. Volg de 
pijlen maar naar boven. Vergeet niet om de stukjes die naast de gebeurtenis met een dunne 
stift geschreven zijn te lezen!  
 


