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Opnieuw hebben we voor het schooljaar 2018-2019 subsidie gekregen van de gemeente Midden-Groningen voor 
ons onderwijsprogramma Zit je goed?©  Nieuw in het programma is de motorische observatie voor de 
kleutergroepen. Daarnaast is er meer aandacht voor ouderparticipatie en willen we de lesstof digitaal overdragen 
zodat scholen zelfstandig met Zit je goed?© verder kunnen. 

 
 
 
Het komende schooljaar zet Kinderoefentherapie Hoogezand in op het vrijblijvend aanbieden van motorische 
observaties in de groepen 2. De observatie omvat de totale sensomotorische ontwikkeling. De informatie uit  
de gymobservatie en klasobservatie kan door scholen worden meegenomen in het leerlingvolgsysteem. 
 
Met deze motorische observatie wordt duidelijk of de leerlingen van groep 2 een leeftijd adequate motorische 
ontwikkeling hebben t.o.v. leeftijdgenoten. Ook wordt geobserveerd of de leerlingen van groep 2 op termijn  
motorisch voldoende klaar zijn voor de overgang naar groep 3. Leerlingen met sensorische en/of motorische 
problematiek kunnen, wanneer gewenst, een individueel motorische onderzoek krijgen  
 
Later in september 2018 volgt onze mail met de uitnodiging voor de motorische observatie kleuters groepen 2. 
 
Wanneer uw school op voorhand mee wil doen met de motorische observaties groepen 2 dan kunt u ons mailen op   
informatie@leerbewegen.nl of bellen op 0598-393891. In het geval van combinatiegroepen 1-2 is eventueel 
observatie van beide groepen mogelijk. Op de Motoriekacademie van 8 oktober geven we meer informatie over  
de motorische observatie groepen 2 dit schooljaar. 

 
 

 

  
Op maandag 8 oktober 2018 vindt de Motoriekacademie Kinderoefentherapie weer plaats met als onderwerp: 

 

Wat mag ik als leerkracht verwachten van mijn leerlingen als het gaat  

over de motorische ontwikkeling in de groepen 1-4? 

Tijdens de presentatie schetsen we overzichtelijk de motorische voorwaarden groep 1-4 en bespreken wij een simpel 
meetinstrument om de motorische ontwikkeling van kinderen in groep 1-4 in kaart te brengen. De methode is eenvoudig 
en vraagt weinig tijd.  
 
Na deelname aan de motoriekacademie van 8 oktober as. is het mogelijk om één van de Kinderoefentherapeuten op 
school te vragen. Wij leveren dan het meetinstrument voor de groepen 1-4 en bieden hulp bij het opstarten van het 
meetinstrument in één van de groepen 1-4. Een unieke kans om de motorische ontwikkeling van de onderbouw op 
school goed in beeld te krijgen!  
 
De presentatie vindt plaats op maandag 8 oktober van 16.00 - 17.00 uur in Wijkcentrum de Kern  
in Hoogezand. Dit is tevens de praktijklocatie van Oefentherapie Hoogezand.  
Ons praktijkadres : Wijkcentrum de Kern, Rembrandtlaan 72a, 9601 XD, in Hoogezand. Tel. 0598-393891. 
 
Aanmelden is niet nodig en er is gratis parkeergelegenheid aanwezig op het Rembrandtplein tegenover de praktijk. 

 

 
 
 

Op 3 september jl. is Berber Korte in onze praktijk gestart als Kinderoefentherapeut in opleiding. 
Zij volgt de post HBO Kinderoefentherapie en de master Psychomotore-therapie in Zwolle.  
Berber werkt op praktijklocatie de Kern en gaat aan de slag op een aantal basisscholen in Midden-Groningen. 
https://leerbewegen.nl/praktijk-info/team-oefentherapie-bekkentherapie-kindertherapie 
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  Onderwijsprogramma Zit je goed? © 

Motoriekacademie Kinderoefentherapie Hoogezand op 08-10-2018 

Motorische observatie voor de groepen 2 in schooljaar 2018-2019 

Berber Korte, onze nieuwe collega bij Kinderoefentherapie Hoogezand! 
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