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‘Uiteindelijk gaat het

Laat kinderen bewegen
bij de scholing van bewegen
Zorg, scholing en advies rondom
de motorische ontwikkeling van het kind

niet om de motoriek als functie op zichzelf,
maar om de bijdrage aan
de ontwikkeling van kinderen’

A. Vermeer, ‘gymnastiekgoeroe’
(uit: lichamelijke opvoeding, nr. 5-1991)
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Professioneel en specialistisch
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Goed en veel bewegen, voor alle kinderen, dat is waar wij
voor staan. Door middel van professionele begeleiding op
individueel niveau kunnen wij zorgen dat een kind in beweging komt of beter en met meer plezier gaat bewegen.
Wij hebben drie pijlers die ons streven ondersteunen:
ZORG
Wij bieden leerkrachten een methode om motorische achterstanden bij leerlingen te signaleren, te registreren en
adequaat aan te pakken (zie pagina 6).
Wij hebben een MRT-praktijk waar kinderen voor motorische
remedial teaching welkom zijn (zie pagina 9).
SCHOLING
Wij bieden specialistische (bijscholings-)cursussen voor leerkrachten die hun vakkennis willen vergroten (zie pagina 11),
ADVIES
Wij adviseren ouders, leerkrachten, trainers en verzorgers
die zich bezig houden met het bewegende kind in specifieke situaties (zie pagina 13).
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Voor leerkrachten en hun leerlingen
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Wij kunnen op basisscholen de ZORG voor beweging van
de leerling introduceren of verbeteren.
Wij bieden daarvoor een ‘InBeweging.nu’-pakket aan met:
1 motorisch onderzoek: een objectieve screening van de
motorische ontwikkeling van de leerlingen. Wij komen dit
onderzoek bij u op school uitvoeren.
2 leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en spelen’: een computerprogramma waarin de resultaten van de motorische
screening worden verwerkt. Het invoeren van de gegevens
doen wij. Wij geven op basis van deze gegevens een (zorg)advies m.b.t. meer en beter bewegen op school.
3 lespakket ‘Extra gym’: een lessenreeks om de motorische ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Wij komen bij u op school de werkwijze van dit lespakket introduceren.
Wij stellen in overleg met de leekracht een ‘InBeweging.nu’pakket samen dat nauwkeurig is afgestemd op de specifieke situatie van de leerlingen.
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Met de informatie die door middel van dit pakket verkregen
wordt:
- is kwaliteitscontrole mogelijk van het bewegingsonderwijs
op de basisschool;
- is te bepalen of er gerichte zorg nodig is bij de motorische ontwikkeling van een of meer leerlingen. De verkregen
objectieve informatie kan de basis zijn bij gesprekken met
ouders en/of collega’s.
Meer informatie over ons ‘InBeweging.nu’-pakket staat op
onze website of is telefonisch op te vragen.
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Voor ouders en hun kind
Onze MRT-praktijk, een praktijk voor motorische remedial
teaching, besteedt ZORG aan kinderen met:
- een bewegingsachterstand;
- concentratiemoeilijkheden;
- bewegingsonrust;
- weinig zelfvertrouwen bij het bewegen;
- schrijfproblemen (fijne motoriek).
Wij bieden een handelingsplan op maat. Een dergelijk plan
wordt door ons samengesteld aan de hand van de resultaten van de Onderwijsgeschikte Motorische Test (OMT) en/of
van de Onderwijsgeschikte Schrijf Motorische Test (OSMT).
Wij werken in kleine groepen, dat voelt veilig en plezierig.
Daardoor is veel individuele aandacht mogelijk.
De oefeningen gaan uit van wat het kind wél kan.
Praktijkruimte: O.B.S. De Kring, Parklaan 108, Haarlem
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Scholing voor leerkrachten
InBeweging.nu kenmerkt zich door expertise en ervaring
binnen alle facetten van het bewegingsonderwijs. Deze vakkennis is terug te zien in ons SCHOLINGsaanbod. Onze
praktische cursussen en nuttige tips en aanwijzingen zijn direct toe te passen in de bewegingslessen op de basisschool.
Wij verzorgen o.a. de volgende cursussen:
- cursus ‘Bewegingsonderwijs: laat kinderen bewegen’
voor vak- en groepsleerkrachten (groep 1 t/m 8);
- cursus ‘Bewegingsonderwijs’ voor leerkrachten van de
groepen 1 en 2;
- cursus ‘In beweging op het schoolplein’ met allerlei
pleinspelen;
- lespakket ‘Extra gym’;
- scholing op maat. In overleg wordt een cursus nauwkeurig afgestemd op de specifieke situatie.
Meer informatie over de cursussen staat op onze website
of is telefonisch op te vragen.
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Advies voor ouders, leerkrachten, trainers en
verzorgers
Wij kunnen u gedegen ADVIES geven over:
- het verbeteren van het bewegingsonderwijs op de basisschool. We hebben aandacht voor organisatie, methodes en
inrichting van de lessen;
- het volgen van de motorische ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden in de klas;
- de zorg voor het bewegende kind en zijn/haar motorische ontwikkeling;
- de manieren om bewegen aantrekkelijk te maken voor
kinderen;
- de relatie tussen bewegen en schrijven. Een kind schrijft
goed als het goed kan bewegen.
- de mogelijke resultaten van motorische remedial teaching.
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Marcel Hooning en Wim Kaandorp

in beweging.nu

Marcel Hooning (1968) begon in 1991 als leerkracht lichamelijke opvoeding en legde zich enige tijd later toe op motorische remedial teaching op openbare basisschool De
Kring in Haarlem. Daarnaast is hij atletiektrainer en docent
‘opleidingen’ voor de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
(K.N.A.U.).

LAAT

KIN DEREN

BEW EGEN

InBeweging.nu is in juli 2007 opgericht door Marcel Hooning en Wim Kaandorp.
Als opmaat hiervoor zijn Marcel en Wim in 2004 samen de
inmiddels goed lopende praktijk voor motorische remedial
teaching (MRT) begonnen.
Deze MRT-praktijk is nu ondergebracht in InBeweging.nu.

Wim Kaandorp (1955) begon in 1975 als leerkracht lichamelijke opvoeding en groepsleerkracht en specialiseerde zich
vervolgens als motorische remedial teacher op openbare
basisschool De Zoeker in Zaandijk. Hij is behalve atletiektrainer ook docent ‘bewegingsonderwijs’ op de PABO in
Haarlem en docent ‘opleidingen’ voor de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (K.N.A.U.).
Marcel en Wim verzorgen sinds 1997 specialistische (bijscholings-)cursussen op maat voor leerkrachten en trainers.
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Bewegen is belangrijk,
weten we.
Kinderen moeten meer bewegen,
horen en lezen we steeds vaker.
Kinderen houden van veel beweging,
dát is niet altijd vanzelfsprekend…
InBeweging.nu
laat kinderen bewegen

Marcel Hooning en Wim Kaandorp
InBeweging.nu
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Contact

Postadres:
InBeweging.nu
Het Wamellant 26
1902 AT Castricum
0251 656146
06 536 81 919 - Marcel Hooning
06 337 12 847 - Wim Kaandorp
info@inbeweging.nu
www.inbeweging.nu
KvK 34212283
Bankrekening 801550254
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