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Elke leerkracht in het basisonderw軍S erva盈rt dat
geen enkel kind hetze舶e is en dat verschillen

tussen k主nderen vanze鵜prekend z事n・ Het ene
kind heeft b$voorbee重d moeite met Iezen, terWijl

het andere kind wat extra uitleg voor rekenen no‑

dig heeft.

Zo zijn er qok kinderen die niet (Of minder)
goed kunnen meekomen in de Iessen bewegings‑
0庇γ申S. En a葵s leerkracht bewegingsonder噂s

kom ik deze kinderen regelmatig tegen m m叩
gymzaal・ Deze groep kinderen noemen we de mo.

亡oγisぐれmi庇eγ U偶の繭9e軸deγeれ.

In dit artikeI draait het om deze groep. vbor de‑
Ze kinderen kan extγa柚p ‑ in de vorm van moto‑

γische γemedう加ecIC航g (MR可‑ een middeI z恥om
hen meer ze坤JeγtγO脚en te geven en de pγeS融es

te verbeteren.
「」
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Bewegingsmogelijkheden en status
BelJuegen is voor kinderen van essentieel be‑

lang. Kinderen gaan bewegend en spelend

met elkaar om. Ook als een kind ouder
WOrdt, blgiven z中(Of haar) bewegingsmoge一
明heden een belangrijke roI spelen. Want die

bepalen voor een groot deel de status van
een kind.
Dit is de reden dat motorisch mi融eγ Uaardige

Hamza komt met een hele zak flippo,s het s⊂ho。lplein

たindeγe冊egelmatig ook een moeizclme SOCト

opIopen. En meteen staan er wel vier kinderen om hem

aa正emOtionele ontuJi廉e血g doormaken.

heen, die met hem willen spelen om de帥ppo

s. La‑

chend begint Hamza aan de flippoweds坤d・ Maar坤

gooit steeds veel te hard en ongecontroleerd met de

TWee prakt#kvoorbeelden

flippo. Na v申minuten gあt de bel en is h申nmiddels

Ik geef u nu een tu)eeta申r疎t擁UOO「beelden,

wel acht乱ppo,s verloren aan andere kinderen. Maar la‑

Waarin de reIatie tussen de minde「 U的融ge

chend roept h串uid: ̀Dan neem ik er morgen to⊂h ge‑

motoγiek uan厨ndeγen en de sociaaトemOtionele

woon duizend mee!
In de gymzaal spelen de kinderen trefbal・ Hamza

OntL扉kke軌g naar voren komt.

loopt te springen door het veld. En als hij wordt afge‑
高点と定信つれoγ置れy

gooid, doet hij net ofhij struikelt over zijn veter. Alle
kinderen liggen in een deuk van het lachen.

Reacties en sociale relaties
Bovenstaande praktijkvooめeelden zullen voor leer‑

krachten die bewegingslessen geven wel herkenbaar
Zijn. Beide kinderen zijn moto壷ch証融eγ Uaardig, maar

Ze gaan er OP tWee heel verschillende manieren mee
]homy komt

s ochtends om precies halfne‑

gen het schooIplein oplopen. Hij slentert

臆]ho肌y uit uooγbeeId I reageert door zich geheel terug te

met gebogen hoofd a11e spelende kinderen

trekken en niet meer mee te willen spelen met de ande‑

VOOr坤en loopt linea recta afop de leer‑

re kinderen.

krachten bU de voordeur. AIs hj van hen
geen aandacht kr晦, bl弗h卵n z
rondhangen tot de bel gaat.

n een垂

In de les bewegingsonderw垂WOrdtJhon‑
ny b竜het inleidende 。kspel steed§ Weer ge‑

」F]amza uit lJOOγbe調2 daarentegen reageert door de

down te spelen en probeert op deze manler Z叩mOtO‑

hsche zwakheden te verbergen.
Beide kinderen z担motorisch minder vaardig en heb‑

ben hierdoor調eγe SOC由e co唖tt叫honny heeft b担a

tikt. En als we vervolgens een spel in groep‑
JeS gaan spelen, Zithij ineens boos aan de
kant zonder iets gezegd te hebben. AIs hem
VervOlgens wordt gevraagd ‑JJaClγOm h串o

doet, geefthリmetveel moeite aan dat and。̲
re kinderen in z担groepje raar tegen hem

doen en zeggen dathij niets kan.

g肇n contacten en Hamza heeft wel vee] contacten,

maar niet om redenen die voor hem belang巧k z担.
Naast deze twee voorbeelden z担er ook andere reac̲

ties van kinderen denkbaa東Bgivoorbeeld agγeSS廟e‑
drのg

regelmatig面s spe en en′ofγuZiemaken met andere

kinderen. of

gebe機γ帥.
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juist γeIativeγend gedγag en朝es maclr Iateれ

Het is niet goed voor het ze坤yertγOuu,en Van kinderen als

ze in bew〔車ngssituaties steeds weer dit soort gedra‑

gingen (reacties) 1aten zien. En daamaast kan dit ge‑
drag ook de sociale γelaties met andere kinderen bemoei‑

‑ Het vertoont vlu⊂htgedrag als het iets niet

kan ofniet leuk vindt (Vaak naar het toilet
moeten, aan de kant gaaLn Zitten, ble§SureS

voorwenden, COnflicten veroorzaken, enZO‑
Ⅴ○○rt).

1ijken・

Hoe kunnen wij als leerkrachten dit soort situaties tij‑
dig sig朋leγen? En wat kunnen we doen om deze groep

Aしs een kind in delen van de bewegingsles

motorisch minder vaardige kinderen te helpen?

niet kan meekomen en verschmende van de
hie血oven genoemde kenmerken vertoont,
mag u een kind motoγisch m涌deγ U的γdig noe‑

Signaleren

men.

Ken肌e招くeれU○○γ °bseγUのt王es

AIs leerkracht k申t u dagelijks naar de kinderen in uw

Site

klas, Maar wanneer is een kind in uw groep nu motorisch

Op de site uJ肌J.PγaXisb即etin.nl is een volle‑

面融er lJaaγdig te noemen?

dige SigmleγiれgS母St VOOγ mOtOγjsch mindeγ

Het schoo匝in en de bewegmgslessen z担bij uitstek ge‑
schikt om te obseγ1Jeren, Om de motoriek en het beuJe‑

g諒gsgedγag Van kinderen te bekijken. En daaめij kunt u
op de volgende kenmeγken letten:

uaaγdige kindeγen OPgenOmen, die u kunt

printen. Op die lijst kunt u uw bevindingen
tijdens het observeren eenvoudig noteren,

waama u uw conclusies kunt trekken.

M otoγie k

‑ Het kind beweegt houterig en/ofongecontroleerd en

Mogelijkheden voor extra zorg

Slap・
‑ Het heeft evenwichtsproblem定n,, Valt en botst erg

AIs bl申t dat kinderen motorisch minder

Vaak tegen anderen op.

vaardig z担dan z担er verschill∈nde moge‑

‑ Het heeft geen htme‑ en maatgeVOel.

1坤heden om deze kinderen ext「a佃p aan te

‑ Het sch巧ft sIordig.

bieden.

‑ Het vangt en werpt een bal sle⊂ht en/ofis bang voor

een bal.

取tγの九中型庇亡sぐれooIple諒

‑ Het is bang voor hoogte qlOOgteVreeS).

Een van de mogelijkheden is om het spelen

‑ Het kan niet (ofmoeilijk〉 huppelen en wisselsprongen

OP het schoo申ein uit te breiden. Door mee「

maken, heeft co6rdinatieproblemen.
‑ Het is zwaar en/ofheeft te weinig spierkracht.

te bieden, kunt u ervoor zorgen dat kinderen

‑ Het heeft moeite met het over de kop gaan.

gγOOt en kle涌mateγうaaI op het schooIplein aan

meer worden uitgedaagd tot bewegen. Hier‑

‑ Het rent niet krachtig en/ofsoepel, Wikkelt voeten
niet goed aftfydens het rennen.

bij kunt u denken aan拙mtoest細論en
SChommeIs, maar OOk aan kIe書n mateγi関l (ZO‑

Gedγag

als ve「sch鵬融e b副的, raC鮎ts,亡°uWeれ, eIのstje‑

‑ Het kind hee庇weinig zelivertrouwen en een lage

dunk van zichzelf (Wat betreft bewegen).

たe申oIoba皿en, enZOVOOrt). Op s⊂holen zieje

Steeds vaker dat er per groep een掴tenspeト

」 Het kan zich moeil坤uiten in de gymzaal.

kist met kIe読ma亡eγiaal wordt aangeschaft,

「 Het gedraagt zich teruggetrokken of agressiefin de

bewegingsles.

Waar de kinderen zelf verantwoordel雌voor

巧n.

葛Het ligt moeil蕪in de groep.

○○k het bege南deれeれS寄m抗er飾りa門のC寄り正e子

‑ Het heeft weinig ofgeen plezier in bewegen

is onge‑

te両oor ]eeγ加chten ze草bevorde.rt het spelen

motiveerd.
‑ Het heeft ⊂OnCentratieproblemen t担ens het bewe‑

OP het schooIplein"

Zo is er op onze basisschool een voetbal̲

gen・
‑ Het herkent nauwel頭s eigen fouten.

en trefbalschema gemaakt, Waarin de groe‑

‑ Het heeft bewegings‑ en faalangst.

Pen Verdeeld zijn over de verschillende da̲

gen van de week. Dus ze weten precies wan‑
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De twee basisscholen waarvoor ik werk, hebben hier‑
voor gekozen. En ik geefnu sinds twee jaar MRT aan

motorisch minder vaardige kinderen uit de onder‑

neer ze mogen voetballen of trefballen. Aan

deze spelactiviteiten nemen erg veel kinde‑

bouwgroepen庫oep I 4).

Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen,

ren deel. En met de juiste begeleidingvan

heb ik de basiscursus Motorische Remedial職aching afge‑

leerkrachten is dit een uitdagende bewe‑

rond bij de Sdc庇前g ̀Mo亡Orische Remed融T如ch読g in be‑

gin gs activiteit.

wegiylg

, Onder leiding van Wim van Gelder. Op deze

cursus leerje hoe en waarje naar moet kijken bij de
軟tγ慣れ喧in虎lgssen b恥e91れ9SOndeγ叩S

motoriek van kinderen. Je leert hoe je kinderen moto‑

Naast hetbewegen op het schooしplein kun‑

risch kunt testen en hoe je met deze resultaten een

nen we in de lesse両ewegingsonde子中S OOk

handelingsplan kunt opstellen om de motorisch min‑

OP VerSChillende manieren ex亡「a h中bieden:

der vaardige kinderen te helpen.巳n je krijgt ook een

Zo kunt u in de toest調esseれerg gOed diffe‑

ruim aanbod aan lesideeきn voor MRT en hulpmateria‑

renti6ren door de bewegivgssituaties z6

1en, Om de motoriek van kinderen te stimuleren en te

neer te zetten en/°f de opdracht z6 te stellen

b evorderen.

dat ieder kind op zijn (Ofhaar) eigen niveau

kan meedoen en er dus voor iederkind ge‑
noeg uitdaging bl坤・

Maar ook in speIlessen kunt u differentieren.

Vin observatieles en test via handelingsplan
naar evaluatie en vervolg調和ect

Zo kunt u ervoor zorgen dat vaardige kinde‑

ObseγUの亡ieless鋼

ren steeds moeilijkere opdrachten moeten

In een aantal gevallen zijn motorisch minder vaardige

doen naarmate ze beter spelen en/ofdat

kinderen meteen te herkennen, doordat ze zichくくan‑

minder vaardige kinderen makkelijkere op"

ders)) bewegen en/of gedragen in de gymlessen. Maar er

drachten moeten doen naarmate ze minder
goed spelen.
Naast het differentieren in de verschi11ende

zjn ook kinderen die hun motorische zwakheden goed

kumen verbergen en/of compenseren.
坤dens mijn lessen bewegingsonderwijs las ik dan

lessen kunt u bij het indelen van groepen

OOk regelmatig obser朋tie]essen in, Waarin ik 6in (Of

OOk rekening houden met de verschillen in

meerdere) belangrijke bewegingsactiviteit(en) obser一

niveau door niue肌ge頓e g「oepen te maken,

Veer en nOteer.

Zo krijgt een minder vaardig kind meeγ SuC‑

Notcl beyle・ Bezoek de website w肌J.PγaXisb刷et血加

CeSeγUar誼gen en mee「 beL!rten als het in een

VOOr VOOrbeelden van verschillende observatielessen in

groep kinderen met ge坤k niveau en/ofin

de gymzaal!

een kleinere groep zit.
No亡慣わeれe・ Ⅶor g坤旋γe肩eerde ∪○○rbee圃es‑

Voor scholen die de motoriek van kinderen sy§tema‑

tisch willen gaan volgen, is het leeγ航guo【gsysteem 〈ha

Se扉n de gymzaal kunt u de website van het

u7egen en SPeIen

P了の諒sも鵬亡諒旬間肌pr億x雨亜轟刷りbezoe‑

t皿γ aChteraan in dit ardkel.〉

ken.

een gOede optie. (Zie het blokje I.iteγa‑

Met de kinderen die opvallen door de in dit artikel be‑
SChreven kenmerken en/ofdie zwak presteren t担ens
de observatielessen start ik een MRT‑CyC血s,

De hierboven genoemde mogelUkheden al‑
leen zijn niet alt担VOldoende om een moto。

risch minder vaardig kind verder te helpen.
AIs een school besluit om extra onderw串‑

tijd en eventueel geld uit te trekken om mo‑

torische zorg te bieden aan motorisch min‑
der vaardige kinderen, dan mogen we
SPreken van rnot。risc庇remed軸〔eaC刷g

恒か

棚トqぐ!鵬
A]lereerst neem ik de Kbγte O庇γ申SgeSCh鵬Mot。ris崩e
Tbst (KOMT) met ze af・ Dit is een test waarbij de onderd。"

1en eueれ高c埴06r鉦的南e, be脚egjngs9eUOeI, ○○g‑柵的m‑
CO6γdiれatie en賄ne motoγjek nader worden bekeken. (Er

is ook een uitgebreidere test: de oMT. Maar omdat ik in
de speelzaal werkI heb ikvoor deze test niet de beno‑

digde materialen.)
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3 Aan de hand van de resultaten van de test
kan ik zien op welke onderdelen een kind

achterstand heeft opgelopen. Het kind krijgt
een briefmee naar huis en er vindt eventueel
een oLldeγgeSPγeなplaats. (Op de basisschooI

Waar ik werk, is de betrokkenheid en het

O融eγgeSPγek en een tussent嘩e euc血a亡ie

一Na deze periode neem ik opnieuw de Koγte

COmmuniceren met ouders niet a坤d goed

Onder申SgeSC航kte Motorjsc庇test af. En met

mogelijk. Daarom geefik in veel gevallen een

de vorige test emaast kan ik een eindeua血atie

喧γ肌融eb噂me亡te申。皿肌meγ Ⅴ。。r Ⅵa8en
en/ofhet maken van een afspraak mee.)
Aan de hand van de resultatenvan de KOMT
kan ik een passend庇融e廟gsp血gaan op‑

L iteratu ur

plaats.
' W van Geldere;H. Stroes, LeeγHng‑

U0とgsys亡eem Beしけ巳qeれ鋼Speleれ,

gaan maken.

蹟sevier, 2○○2.

一Deze eindevaluatie en het ueruolg亡γqiec亡WOr‑

den besproken met de ouders en de betγOkken
IeeγたγaCh亡.

Ste11en voor het betreffende kind. Nu kan er

' Tbt sIot kan de MRT‑CyClus worden afgerond

gekozen worden voor ind証due!e MRT Ofvoor

door de zoγgmaP Van het kind aan te vullen

gγOePS‑MRT. Maar ik werk doorgaans met een

met alIe MRT‑iγゆrmatle.

. W van Gelder Q;M Berg, Zoγg U。Oγ
b飢Ueg涌g, Uitgeverij Esstede, Hees‑

Wijk‑Din亡her,工999.

. W van Gelder, Schweitzer Q; Goed‑

COmbinatie van deze twee werkw華en:
‑ Ind証due!e MRT is erop gebaseerd dat het

kind thuis elke dag meer beweegt. Dit wordt
bereikt door het meegeven van庇isuJeγ操的r‑

ten, die de MRT‑begeleider instrueert en evalu‑

eert na iedere week.

hart, Re朋e彊m叩(肌e亡もe叩e9函s‑

Conclus王e
kc相手te所Uitgave van de Stichting

Vaak z担de resultaten na een MRT‑Periode

goed zichtbaar・ De kinderen z担doorgaans
Zeg句eγZei?eγdeγ en beLUege油eteγ (en met meeγ

GγOepS‑MRT is het in een kleine groep (Vier

Plez書er) dan voorheen. Natuurl担kumen we

tot zes kinderen) extγa be教JJege売れOefane刷an

er niet voor zorgen dat er geen verschi11en

motoγjsche l,のaγdighedewin de gymzaal・ Een

meer tussen kinderen zリn. Maar we kunnen

SOOrt eXtra !rymles !

er w6l voor zorgen dat motorisch minder

Ik werk in phncipe met gγOepS‑MRT. Maar door

Vaardige kinderen plezier in bewegen behou・

het meegeven van individuele huiswerkkaar‑

den door te ervaren wat ze uJeI kunnen en

ten maak ik tegel坤ert担OOk gebruik van高‑

door te leren omgaan met datgene wat ze nog

diu晶

niet kunnen.

de MRT. Een combinatie van beide werkt

mリns inziens erg ef掩ctief. De kinderen bewe‑

Dit is te bereiken door de motorisch minder

gen meer en oefenen het bewegen tege坤k

Vaardige bewegers extγa ZOγg aan te bieden.

OOk in de praktijk met andere kinderen.

Naast ged駒γentieeγde beuJegings!essen en meeγ

Afhankelijk van de motorische achterstan̲
denvan de kinderen deel ik ze in groepjes

(Van liefst vier kinderen) in. Hoe minder kin‑
deren er in het groepje zitten, hoe meer indi‑
viduele aandacht ik ze kan geven.

gelezen middel voor.
Ik raad geinteresseerde leerkrachten dan

uw schoo1 66n (Oftwee) specialist(en) te heb‑

ben, die extra hulp kunnen bieden aan moto‑

het evalueren van de huiswerkkaarten van de

hsch minder vaardige kinderen.
IなweれS調鉦deた読deγen Ueel succes!

Van de huiswerkkaarten van deze week.

moet uitvoeren. (Voor een voorbeeld kunt u
de website …ut岬γaX王s軸etinJII bezoeken.)

gave van de Stichting MRT in bewe一

鏡ng, 2○○2, e‑mail:周γt@哩IC軌e亡宮古

Nog meer informatie
. Henry Hennink, ZoγgUeγbγed諒g坤

beWegiylgSOndeγ珂s, OPgenOmen in

Praxis沈輔卑工Idej偶のr釣れ9,刑m周er
6,斥新母のr江タ94.
● Henry Hennink, Een o柵o]doeγlde uoor

gy面, OPgenOmen in PγC函sb朝etin,

工3虎e」的「卯れ9,肋間meγ工O,j踊i工996
. Bert Munsteman, Bの庇IClrdでgheid

拙sweI操のaγten Z担kac。rten, WaaroP een Oe‑

fening staat beschreven die het kind elke dag

de間中SqeSC鵬亡e Mo亡oγ王sche丁お亡, Uit‑

OOk zeker aan om een basiscursus Motoγisc庇

groeps‑MRT, Waahn ik ook tijd besteed aan
afgelopen week en het instrueren/oefenen

肌rt@甲子c軌鎌面.
. W van Gelder臼Van derMeer, On‑

St血uleγen OP庇t schoo匝in is MRT hier het uit‑

Remed油T加c航ng te overwegen, Om ZO OOk op

De kinderen krijgen elke week een庇拘蹄

MRT in beweging, 2OO2, e‑mail:

取tensie op de site
k肋je o昨71e可OPgenOmen in Praxis‑

Dit artikel heeft een extensie op onze inter‑
netsite t仙川rpraXjsb朝誼n.加.

b亜叫I8dej紬γ卵nq,肋肌航eγ9,周ei

Het geven van groeps‑MRT duurt tien tot
twaalfweken. In deze periode vinden ook een

Motorische remedial
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