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Volgt u ons al?
Regelmatig plaatsen we berichten op onze facebookpagina In het Hart van het Hout
https://www.facebook.com/InhetHartvanhetHout

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Kinderraad
Vrijdag 25 november hebben de leden van de kinderraad met elkaar kennisgemaakt. Het zijn
Tessa (S8), Daan (D8), Rona (S7), Joost (D7), Yara (S6), Sofie (D6). In een volgende
nieuwsbrief zullen de leden zich nog even voorstellen.

Fysiotherapie/ Motorisch Remedial Teacher (MRT)
Op de basisschool leren kinderen veel nieuwe vaardigheden.
Om deze vaardigheden te beheersen is voldoende motoriek nodig.
Wanneer er problemen in de motorische ontwikkeling zijn kan een Motorisch Remedial
Teacher en of een kinderfysiotherapeut hierbij helpen.
De huidige ontwikkeling binnen het passend onderwijs brengt een diversiteit aan uitdagingen
met zich mee voor scholen, ouders en leerlingen. Passend onderwijs is hulp die zo nabij
mogelijk gegeven wordt.
In onze visie past daar ook MRT en kinderfysiotherapie binnen de schoolgrenzen bij.
Behandeling vindt plaats op de plek waar de hulpvraag is.
Dit zorgt voor betere aansluiting op de pedagogische en motorische omgeving.
Er is makkelijk en direct overleg met de IB’er en leerkracht.
Kinderen missen minder lestijd omdat zij direct op school gezien worden.
Onder grove motoriek vallen motorische vaardigheden die met name voorkomen tijdens het
gymmen/sporten, zoals evenwicht, springen, ooglichaamscoördinatie, hinkelen, klimmen,
rollen e.d.
Anderzijds richt MRT zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Hierbij gaat het binnen bewegen en spelen onder andere om angst bij bewegen, weinig
zelfvertrouwen, geen plezier hebben in bewegen, nooit gekozen worden en niet met anderen
mee mogen doen. Door middel MRT in een kleine groep (maximaal 6 kinderen) gericht op de
grote motoriek bevorderen we de optimale ontwikkeling van minder vaardige bewegers.
Dit doen we door gerichte grove motorische oefeningen aan te bieden in de lessen MRT en
als huiswerkkaarten voor thuis.
Onder fijne motoriek vallen motorische vaardigheden, met name van de handen, zoals
schrijven, knippen, tekenen e.d. Door middel van fysiotherapie op de fijne motoriek
bevorderen we een optimale fijn motorische ontwikkeling. De lessen zijn vooral gericht op
schrijven, tekenen, fijn motorische spellen en knippen. Door gerichte fijn motorische
oefeningen aan te bieden, streven we een correcte zit- en schrijfhouding, een correcte
pengreep en een leesbaar handschrift na. De kinderen worden individueel begeleidt.
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Welke symptomen vallen mogelijk op?
Moeite met veters strikken, leren fietsen, op de tenen lopen, zindelijkheid, kleurt of tekent nooit,
valt vaak, durft niet te klimmen, durft niet te rollen, onleesbaar handschrift, opvallende stand
van de voeten.
U kunt uw kind zelf aanmelden wanneer u vragen heeft over de motorische ontwikkeling, of
de leerkracht kan aangegeven dat uw kind moeite heeft met de motorische taken op school.
Mocht uw kind in aanmerking komen voor de groeps-mrt lessen of kinderfysiotherapie dan
krijgt u hier bericht van.
Mocht u vragen hebben, wij zijn bereikbaar:

Suzan van der Waart
kinderfysiotherapeut
info@kfhv.nl

Bezoekadressen:
Kinderfysiotherapie Heidi Veldwijk
Schutterslaan 1a
5708 EA Helmond
Tel: 0492 555 555

Chantal Swinkels
Leerkracht Kerngroep 3/ MRT-er
c.swinkels@inhethartvanhethout.nl

Bezoekadressen:
Dolfijnlaan 81, 5706 BT, Helmond
0492 - 534649
Slegersstraat 2a, 5706 AX, Helmond
0492 - 523701

Meerwater 27
5658 LP Eindhoven
Tel: 040 711 62 79

info@inhethartvanhethout.nl
www.inhethartvanhethout.nl

Werkdagen: dinsdag

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
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Sinterklaas
Het was weer een
geweldige feestdag!
Wat hebben we
genoten van het
bezoek van de Sint en
zijn pieten.
Alle hulpouders
bedankt voor jullie
hulp!
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Samen opleiden
Afgelopen woensdag hebben we de tweede bijeenkomst (kick-off)
gehad van praktijkleren. We hebben de eerste periode geëvalueerd
en hebben met elkaar kennis gemaakt voor semester twee.
Waarom praktijkleren?
Doordat aanstaande professionals al direct in het begin van de opleiding in een
werkveldsetting komen leren zij het werkveld kennen, werken zij aan het aanleren van een
goede beroepshouding en worden zij voorbereid op de beroepspraktijkvorming doordat zij
werkzaamheden gaan koppelen aan de werkprocessen uit de opleiding. Ook leren zij
reflecteren op hun handelen gekoppeld aan de werkprocessen. Doordat aanstaande
professionals al eerder de theorie aan praktijk kunnen gaan koppelen stimuleren we hiermee
de intrinsieke motivatie.
De aanstaande professionals van het praktijkleren zullen op woensdag 7 december (t/m 2
februari) starten met hun tweede semester, en dus ook in een nieuwe kerngroep ervaring op
gaan doen. Om 8.15 uur starten ze op locatie waarna ze (rond 11 uur) les krijgen van hun eigen
docent Michiel Kemps op de Slegersstraat.
We wensen de volgende aanstaande professionals van het praktijkleren veel leerplezier:
Locatie Slegersstraat

Locatie Dolfijnlaan

Carlein Hoppzak (S1/2)

Ward van den Boom (D1/2)

Sofie Wagemakers (S1/2)

Pepijn Bos (D3)

Britt van Hout (S3)

Maartje de Beer (D4/5)

Janneke van Helvoirt (S4)

Esra Bombeeck (D6)

Loes Driessen (S5)

Lieke Bonants (D7)

Esmee Franse (S6)

Sander Bouwmand (D8)

Lisa Brummans (S7)
Kaya Gerlag (S8)
Dylano Welten (S8)
Merijn van der Heijden (Da Vinci)
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Hoera voor de jarigen!
9 december
11 december

Brandon Jadoenath, groep S3
Donovan Jadoenath, groep S3
Thije Zuidhof, groep D3

Agenda
5 december

Sinterklaasviering

6 december

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

7 december

start 2e semester Praktijkleren ROC ter Aa

