
Theorie en praktijk
De methode biedt een vriendelijke leeromgeving met 
aantrekkelijke leermiddelen en handige geheugen-
steunen. Daarnaast maakt u gebruik van een didactisch 
model en beproefde technieken uit de leertheorie. 
Met hulp van aantrekkelijke prenten bevordert u de 
communicatie met kinderen en ouders. De methodiek 
is geschikt voor samenwerken omdat verschillende 
deskundigen kennis uit het eigen vakgebied in de 
methode kunnen toepassen.

Systematiek
Het Mondcircus biedt de mogelijkheid om systematisch 
in kleine stapjes te werken aan eten & drinken en 
communiceren. Daarbij stemt u de doelen en aanpak 
af op de hulpvraag van het kind en de omgeving.
Omdat u met het Mondcircus werkt aan mondfuncties 
maar tevens de interactie aanpakt, is de methodiek 
ook geschikt om een kind voor te bereiden op spraak & 
taaltherapie.

Achtergrond

Moeilijke eters
In Nederland is circa 11% van de ouders met jonge 
kinderen aangewezen op professionele hulp omdat hun 
kind moeilijk eet. De onderliggende oorzaken zijn 
divers. Daarom kunnen er meedere zorgaanbieders 
betrokken zijn bij de aanpak. Moeilijk eten komt vaak 
voor in combinatie met communicatiebeperkingen.

Geacht publiek,

Ik ben Dirk
De directeur van het  

Mondcircus.

Ik ben altijd op zoek
naar nieuw talent!

Voor acts in onze mooie  
circustent,

Komt dat zien!
Komt dat zien!

Dieren, artiesten en acts!

Er is een nieuwe prent,
in onze mondcircustent!

Dirk

Methode het Mondcircus

Concept
Het Mondcircus is gebaseerd op het concept van een 
circus waarin de kinderen doelgedrag leren door hun 
circusvrienden na te doen. Samen met dieren en 
artiesten treden de kinderen op in het Mondcircus. 
Daar moet natuurlijk flink voor getraind worden! Zo 
helpt het Mondcircus kinderen, ouders en begeleiders 
om de problemen met eten en communiceren te 
overwinnen.

Kosten
Inclusief BTW en exclusief porto: 299 Euro

Behandelgebieden
• Introduceren en motiveren

• Kennis en bewustzijn mondgebied

• Kennis en bewustzijn luchtstroom

• Eten en Drinken

• Ademen door de neus en lipsluiting

• Communicatieve voorwaarden en functies

Gebruikers
• Logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten

• Psychologen, (ortho)pedagogen

• Verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers

• Multidisciplinaire teams

• Schoolteams (onderbouw en middenbouw)

• Teams van peuterspeelzalen en kinderdagcentra

Doelgroep
Kinderen van 2½ tot 8 jaar

Doelstelling
Beter leren eten & drinken en communiceren
Gezond mondgedrag

Materiaal 
• Handleiding met hulpmiddelen voor onderzoek

• Methodemap met doelen, instructie, oefenstof

• Circustent

• Geplastificeerde prenten

• Cdrom met 20 Liedjes

• Beloning stickers

Welkom



De ontwikkelaar

Drs. I.J. Meezen
Linguïst / Logopedist

www.mondcircus.nl
Email: mondcircus@gmail.com
Tel: 015-2626873
Mob: 06-184 744 58

Het Mondcircus

De workshop

Bestemd voor:
• Logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten

• Psychologen, ortho(pedagogen)

• Verpleegkundigen, pedogogisch medewerkers

• Multidisciplinaire teams

• Schoolteams (onderbouw en middenbouw)

• Medewerkers van een peuterspeelzaal of KDC

Inhoud
• Achtergrond en theorie in vogelvlucht

• Methodiek

• Materialen en oefeningen

• Strategieën en technieken

• Samenwerken

Tijdsduur
2½ uur

Locatie
Wij komen in de praktijk, instelling of op school en 
nemen alle materialen mee.

Een lezing of scholing organiseren
Neem voor een lezing of scholing contact met ons 
op. In overleg met u leveren wij maatwerk.

Kosten workshop
99 Euro per persoon
Bij minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers

www.mondcircus.nl

  Beter eten voor elk kind

Beter communiceren
Motiveren om te leren.

Dat is de kunst!

Maak leerdoelen die nog moeilijk zijn
spannend en leuk in het Mondcircus.

In de methodemap staat helder beschreven
hoe u met de kant en klare werkvormen en het

materiaal aan de slag gaat.

http://www.mondcirucs.nl/
mailto:mondcircus@gmail.com

