
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 16 ( 4 februari 2016) 
 

 

 

 
Beste ouder / verzorger, 

 

Nieuws van het overblijfteam. 
Kinderen die op vaste dagen overblijven en die een dag afwezig zijn door ziekte of om 
een andere reden, graag afmelden d.m.v. een briefje in de witte overblijf brievenbus bij 

de hoofdingang. 
Als uw kind een keer bij een vriend of vriendin gaan eten mag dat natuurlijk, maar graag 

schriftelijk aan ons laten weten met toestemming van u zodat wij weten dat u hiervan op 

de hoogte bent. 
 

Groetjes het overblijfteam. 

 

MRT stage door Jordy van de Mosselaar 
Mijn naam is Jordy van de Mosselaar, ik heb het afgelopen halfjaar mijn MINOR MRT 
(motorisch remedial teaching) stage gelopen op BS. De veste. Omdat mijn stage periode 

begin februari ten einde is gelopen wil ik graag mijn bevindingen op het gebied van 
motoriek en ontwikkeling daarin delen.  

De cursus MRT bestaat uit het kennismaken met verschillende motorische testen, het 

werken met individuele handelingsplannen en een remedieringsperiode van ongeveer 12 
weken. De cursus bestaat uit 20 bijeenkomsten waar in we kennis maken met de 

literatuur die we later uit kunnen voeren op onze stage. Een MRT-cyclus bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

Signalering en registratie van een bewegingsprobleem 
Inventarisatie van de mogelijkheden middels een observatie (leerlingvolgsysteem en/of 

motorische test) en het opstellen van een voorlopig handelingsplan  
Oudergesprek en eventueel bijstellen van het handelingsplan  

De `behandeling’ ofwel de remedie  

Evaluatie (opnieuw observeren met hetzelfde meetinstrument als bij 2), oudergesprek en 
evaluatie met het kind en de leerkracht.  

Na een aantal observaties en gesprekken met de leerkracht en ouders ben ik gekomen 
tot een behandelingsplan bij 3 verschillende kinderen. 2 voor de grove motoriek en 1 

voor de fijne motoriek. Gedurende 10 tot 12 weken zijn de ouders samen met deze 
kinderen thuis aan de slag gegaan met simpele maar doeltreffende motorische spelletjes 

om de motoriek te verbeteren. Ook ik zelf ben een aantal keer met deze kinderen op 
school aan de slag gegaan ter bevordering van hun motoriek. Na deze periode van 

zorgverbreding zijn de kinderen opnieuw getest a.d.h.v. gecertificeerde motorische 

testen en hebben we de scores vergeleken met het begin. Deze kinderen die vrijwel elke 
dag bewegen gaan meetbaar beter bewegen en kunnen sociaal beter uit de voeten dan 

voorheen.  
Graag wil ik bij deze de ouders en de leerkrachten bedanken voor de fijne samenwerking 

en de fijne periode op BS. De veste.  
 

Met vriendelijke groeten, 
Jordy van de Mosselaar  

 

Voor meer informatie over MRT verwijs ik u naar het artikel van Wim van Gelder: 
omgaan met verschillen.  

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
Bijeenkomsten Kies en training SOVA 9-12 jarigen door Juvans 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


