MRT kleine motoriek & schrijven 2 (SZP2)
Deze cursus is een vervolg op de cursus MRT kleine motoriek & schrijven 1 (Schrijven zonder pen 1), waarin het
accent ligt op het ontwikkelen van kleine motoriek en het remediëren van één kind. Het accent in deel 2 ligt op
groeps-MRT, handschriftontwikkeling en verdieping. Een praktische cursus waarvan de inhouden direct toepasbaar
zijn in de eigen situatie.
De cursus MRT kleine motoriek & schrijven 2 bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3,5 uur.

Docenten
Hans Stroes en Sabrine van Everdingen (docente Handschriftontwikkeling)

Aan bod komen:














LVS App kleine motoriek en schrijven Stimuliz
vernieuwingen in de Onderwijsgeschikte SchrijfMotorische Test (OSMT)
Handengym, kleine motoriekcircuits voor in de klas
groeps-MRT
schrijfproblemen analyseren en remediëren
didactiek van het schrijven
schrijfmethodes
de eigen schrijfmethode op maat maken / adaptief schrijfonderwijs
blokschrift of verbonden schrift
linkshandig schrijven
hoogbegaafdheid en schrijven
literatuur onderzoek
eigen onderzoek

Globale inhoud bijeenkomsten
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LVS App Stimuliz en vernieuwde OSMT
Handengym in de klas
Groeps-MRT buiten de klas
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Bespreken beelden en resultaten LVS en OSMT van elke cursist
Van test naar analyse naar conclusie naar remedie: bespreken Handelingsplan
Handschriftontwikkeling in groep 3 t/m 8
Didactiek van het schrijven
Bespreken literatuuropdracht en eigen opdracht
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Bespreken Handelingsplannen
Handschriftontwikkeling in groep 3 t/m 8
Adaptief schrijfonderwijs - de eigen schrijfmethode op maat maken
Voorbeelden groeps-MRT
Schrijfproblemen en remedie deel 1
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Schrijfproblemen en remedie deel 2
Presentatie literatuuropdrachten
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Vervolg schrijfonderwijs en schrijfremedie
Linkshandig schrijven
Hoogbegaafdheid en schrijven Presentaties Handengym
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Presentaties eigen onderzoek
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Presentaties eigen casus en groeps-MRT

MRT kleine motoriek & schrijven 2 (SZP2)
Opdrachten

Toetsing

1

2 lessen ‘Handengym’ in de klas geven: een combinatie van kleine
motoriekspelletjes en schrijfvormen

meenemen beelden
beelden in portfolio

2

Eigen casus ‘schrijven’ binnen groeps-MRT, bestaande uit:
* het testen van 1 of 2 kinderen m.b.v. OSMT
* beginsituatie in beeld brengen van 1 OSMT-kind in problemen in de klas
* overige kinderen met LVS testen
* vragenlijsten kind – leerkracht - ouders
Voor 1 kind een handelingsplan m.b.v. de OSMT opstellen
Voor 3 tot 4 kinderen een handelingsplan m.b.v. het LVS opstellen
8 lessen Groeps-MRT (circa 30 minuten)

meenemen beelden OSMT en
probleem in beeld
formulieren en beelden in
portfolio

3
4
5
6

7

8
9

Evaluatie en presentatie eigen casus a.d.h.v. OSMT, LVS, vragenformulieren
en reflectie
Handschriftontwikkeling opdracht 1 of 2:
1. Analyseer jouw eigen schrijflessen (of die van een collega) en voer
verbeteringen door
2. Analyseer de schrijfmethode en voor verbeteringen door
Literatuuropdracht 1 of 2:
1. A.d.h.v. aangereikte artikelen discussie over de inhouden.
2. Met 1 of meer cursisten zelfgekozen recente artikelen lezen en
vervolgens presenteren voor de groep.
28 uur (1 EC) ingericht voor een eigen opdracht. Een product en/of
onderzoek met relatie tot kleine motoriek en schrijven.
Het portfolio bestaat uit een bundeling van de verschillende opdrachten.

Voorwaarden

Locatie & data
Docent
Contacttijd
Studiebelasting
Prijs
Cursusmateriaal
Niveau

Via intervisie en in portfolio
beelden remedie (uit min. 3
lessen), lessen in portfolio
Eindpresentatie casuïstiek

Deelname en presentatie

Presentatie en verslag van de
eigen opdracht
Door docent

Een stage- of werksituatie, waarin kinderen in kleine groep te begeleiden zijn en de
mogelijkheid om schrijflessen te geven. Toestemming van de ouders beeldmateriaal te
maken en te gebruiken tijdens de bijeenkomsten.
Zie ‘Agenda’ op allesinbeweging.net
Hans Stroes en gastdocent (schrijfspecialist)
7 bijeenkomsten van 3,5 uur
2 EC zonder portfolio, inclusief eigen opdrachten en portfolio 5 EC
€ 595,- incl. cursusmateriaal t.w.v. € 60,Cursusmap MRT kleine motoriek & schrijven 2 (€ 30,-) & één jaar toegang LVS App Stimuliz
Post-HBO

Stroes in beweging
Scholings- en adviesbureau bewegingsonderwijs & MRT
Morra 2 – 31 9204 KH DRACHTEN
0512 – 584 554
stroesinbeweging@online.nl
www.allesinbeweging.net || www.basislessen.nl || www.MRTinbeweging.net

