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Hallo Ferrari-bestuurder!

Dit is jouw werkboek over ADHD.

In dit werkboek komen allemaal dingen te staan die te maken hebben met 

ADHD. En daarom kom je vijf keer samen met de andere kinderen in deze groep. 

Jij hebt ADHD en wilt daar meer over weten. Samen met Ferry Ferrari ga je op 

reis door ADHD-land. En zijn boek gaan we soms ook gebruiken om meer over 

ADHD te weten te komen. Want in deze groep ga je leren wat ADHD is. Wat is 

het precies en hoe kom je eraan? En wat kan helpen bij ADHD? Wat is er lastig 

aan en wat is er leuk aan? Allemaal vragen waar je in dit boek hopelijk antwoord 

op krijgt. Dit boek is geen gewoon boek maar een werkboek, want je gaat er 

zelf in werken en komt zo meer te weten over jezelf en over ADHD!

Alles wat je gaat leren, komt in dit werkboek te staan. Neem je werkboek naar 

elke bijeenkomst mee en bewaar het thuis op een vaste plek, zodat je steeds 

weet waar je werkboek is.

Weet je al wat een goede plek kan zijn?

Vul hieronder in wat jij denkt dat een goede bewaarplek is voor je  

ADHD-werkboek:

vaste bewaarplek 
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Groepsregels:

 op tijd komen

 ADHD-werkboek elke keer meenemen

 Het boek Zo snel als een... elke keer meenemen

 opdrachten maken

 elkaar geen pijn doen

 niet zomaar aan elkaar komen

 niet schelden

 niet aan de spullen van het lokaal komen

 naar elkaar luisteren

 niet roddelen over elkaar

 van tevoren even opbellen als je niet kunt komen

 

 

 

Trainers: 

en 

Telefoonnummer: 

EN: Als jij dyslexie hebt of gewoon niet zo goed kunt lezen of schrijven, geeft 

dat niets. Dan zullen de trainers zo veel mogelijk voor je schrijven in de groep, 

en kun je je ouders thuis vragen of ze voor je willen schrijven in je boek als je je 

montagewerk maakt.
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Agenda  20… : 

Eerste keer:

Tweede keer:

 

Derde keer:

Vierde keer:

Vijfde keer:

De groep is telkens van  tot  uur.

Datum en tijd evaluatiegesprek:
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In de groep leer je veel. 

Je kunt punten verdienen met:

 naar elkaar luisteren

 goed opletten

 nadenken

 samenwerken

 rustig doen

 aardig doen tegen andere kinderen

 

En als je je montagewerk maakt, krijg je ook nog eens vijf punten! En de vijf 

punten voor je montagewerk zijn een vakje op de groepsthermometer waard. 

Zodra jullie bij de eerste pitstop zijn, verdienen jullie als groep een verrassing. 

De trainers geven de punten.

De punten neem je mee naar huis. Thuis kun je die punten inleveren. Overleg met 

je ouders welke beloning je wilt en wanneer je die mag hebben.
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Beloningslijst

15 punten:

 voorlezen

 langer buiten spelen

 samen een spelletje doen

 langer tv-kijken

 helpen met een klusje

 langer opblijven

 toetje uitkiezen

 samen fietsen

 snoepje

 stukje fruit, kaas of worst

 langer computeren

 met vader en moeder stoeien

 extra lang knuffelen

 pakje kauwgom

 ijsje

 samen muziek maken

 samen naar muziek luisteren

  

  

  

25 Punten:

 ’s avonds samen koffie/limonade 

drinken en gezellig kletsen

 samen naar de markt/koopavond

 kiezen wat je wilt eten

 uitgebreid in bad en daarna 

afgedroogd worden

 samen iets maken, bijvoorbeeld een 

tekening of een knutselwerk

 patat eten

 pannenkoeken eten

 spaghetti eten

 taartje eten

 plakplaatjes

  

  

  

35 Punten:

 naar het strand / het bos / de duinen

 naar de speeltuin

 naar het zwembad

 naar de bioscoop

 reisje met trein of bus

 paardrijden

 iets kopen voor je eigen kamer

 1 nachtje logeren bij iemand

 1 nachtje komt er iemand bij jou 

logeren

 klein doosje lego
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 Kilometerstand  

Aantal verdiende 
punten

Soort beloning Hoeveel punten
ingeleverd?

Hoeveel punten
over?
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Wie ben ik?

Maak hieronder een tekening met minstens drie dingen die over jou gaan. 

Bijvoorbeeld je hobby’s en hoe oud je bent. Succes!

Plak hieronder als je wilt thuis een foto op van jezelf
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