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Meer fijne motoriek en 
schrijfactiviteiten 

gedurende de schooldag

9 november 2022
Hans Stroes

Programma

Deel 1 

• Kennismaking

• Fijne motoriek en handschriftactiviteiten ideaal om de

schooldag dynamischer te maken

• Voorbeelden

Deel 2 

• Praktijkcircuit

• Afsluiting en vragen 

Eigenaar scholings- en adviesbureau ‘Stroes in Beweging’
onderdeel van ‘Alles in Beweging’ – www.allesinbeweging.net

Huidig werk als docent:
• Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher
• Opleiding tot Coördinator Dynamische schooldag
• Cursussen Handschriftontwikkeling
• (gast)docent Hogescholen

Hans Stroes
Ontwikkelaar & onderzoeker

• Methode Basislessen Bewegingsonderwijs

• LVS grote motoriek (4 S-en test) in Stimuliz

• LVS kleine motoriek & schrijven in Stimuliz

• De Schrijfladder

• Handschriftmethode Handiger handschrift

• Motorlab NL

Motorlab NL

Hans Stroes
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http://www.allesinbeweging.net/
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&
➢ opgeleid door Henk Schweitzer en Sabrine van Everdingen

➢ lid landelijk Platform MRT opleiders

➢ lid landelijk Platform Handschriftontwikkeling

ervaringsdeskundige 
linkshandig schrijven

Hans Stroes

• Huidig werk?

• Reden om deel te nemen?

• Verwachtingen?

Wie zijn jullie?

1. Dynamisch zitten en meer staan

2. De bewegingshoek 

3. Bewegingstussendoortjes

4. Bewegend leren

5. Fijne motoriek spelletjes en ‘Handengym’

6. Klas activiteiten buiten het lokaal uitvoeren

7. Outdoor classroom

Voorbeelden van mogelijkheden in de klas 
om de schooldag dynamischer laten verlopen  

Mogelijkheden voor fijne motoriek & handschrift
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➢ Buitenspelen
- zandscheppen, klimmen, zwaaien, kar besturen
- gooien en vangen met ballen, knikkeren
- touwtje springen, klapspelletjes
- etc.

➢ Gymles
- in bijna alle leerlijnen aanwezig
- vooral leerlijnen met ballen, bewegende voorwerpen
- kleine motoriekonderdeel bij grote klassen en/of kleine speelzaal/gymzaal

➢ Motorlab NL
- circuits grote & kleine motoriek & bewegend leren in de speelzaal

Ideeën voor buiten de klas

Krantje gooien – altijd raak!

Ideeën voor buitenspel

Ideeën voor Handengym in de speelzaal / gymzaal

Mikmachines

Bouwen
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Kleine spellen

Klap spelletjes

Hand games

Motorlab NL

voor groep 1-4
Introductie Motorlab NL

• een bewegingscircuit op school in de speelzaal

• voor groep 1 t/m 4 

• de motorische ontwikkeling stimuleren

• bewegend leren stimuleren: ook taal- en rekenonderdelen

• passend binnen concept ‘Dynamische schooldag’ 

• bewegingstussendoortje (mogelijkheid: max. 20 min. uit  klas)

• op de dagen dat een klas niet gymt

• Elk motorlab wordt wel 6 tot 8 keer gedaan (2 tot 4 weken)

• eenvoudig uit te voeren (werkbladen, weinig materiaal, uitleg kort)

• Idee door een filmpje van ‘Ready bodies, learning minds’ 
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Motorlab NL in de praktijk

Vele activiteiten hiervan 
zitten in ‘De Schrijfladder’  
www.deschrijfladder.nl

• handengym
• bewegingstussendoortjes
• beweging van de week
• kleine motoriekhoek 
• kleine motoriekkist
• kleien
• pincetgreep spelletjes (muntjes in spaarpot, 

propjes maken, etc.)

• ‘arm’ dansjes (Kuikentje Piep, Ik ben een kopje)

• kleuren en arceren
• schrijfkriebelen en schrijfpatronen

Ideeën voor in de klas

Kinderen worden steeds minder ‘handig’……. 

Fijne motoriekspelletjes:
➢ zijn een leuke onderbreking
➢ goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek
➢ essentieel in de ontwikkeling van de schrijfvoorwaarden

Ook ideaal voor in de Beweeghoek!

Fijne motoriek spelletjes

Speelkisten zelf samenstellen.

Waar doet het spel het meeste een beroep op?

1. Bovenarmsturing

2. Onderarmsturing

3. Polssturing

4. Vingersturing

5. Oog-handcoördinatie 

Speelkisten
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http://www.deschrijfladder.nl/
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Inspelen op rages 

Speel met de tolletjes, de ‘ruitentikkers’ en de ‘balflippers’

• Kijk welke lukken en welke niet
• Welke past het best bij jou?
• Volgorde van moeilijkheidsgraad?

Fijne motoriek spelletjes

Handengym lessen

Elke week een les met 5 stations:        Alle activiteiten minimaal op 3 niveaus: 
– bovenarm sturing - vaardige bewegers

– onderarm sturing - middengroep

– pols sturing - minder vaardige bewegers

– vinger sturing

– oog-hand coördinatie  

In de klas                                       in speellokaal                                              buiten          

Handengym les in de klas
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Handengym les in speellokaal Handengym les buiten

• structureel:
- in een hoek van de klas
- op de gang
- aangrenzend (speel)lokaal?

• als onderdeel van een taal- of
rekencircuit?

Bewegingshoek

Bewegingshoek
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Bewegingshoek

Ideaal voor kleine motoriekspelletjes!

Tolletjes, jojo’s, ruitentikkers, puzzels, etc.

Verschillende niveaus verzamelen

Verschillende accenten:

• Bewegen

• Dans

• Drama

• Muziek

• Ontspanning/mediatie/massage

• Socializen/teambuilding 

• Fun

• Leerstof ondersteuning/verwerking

➢ Taal 

➢ Rekenen

➢ Zaakvakken

Bewegingstussendoortjes

Bewegingstussendoortjes met muziek
Bewegingstussendoortjes fijne motoriek
Doe mee met De Schrijfladder
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De Schrijfladder  - introductie De Schrijfladder is een online lesprogramma
met meer dan 850 filmpjes en vele werkbladen en extra juf in de klas

1. Handengym

2. Klaar voor de start!

3. Voorbereidend schrijven

4. Cijferpret

5. Blokletterpret

6. Verbonden letterpret

7. Eén op één

De Schrijfladder  - 7 thema’s Handschrift activiteiten

Tijd voor handschriftonderwijs (uit eigen onderzoek):

• in groep 3 en 4 meestal 4 of 5 x 20 min geschreven
• in groep 5 gemiddeld 2 of 3 x 20 min

• in groep 6 meestal 1 of 2 x 20 min
• in groep 7 en 8 niet meer!

Reden te meer vaker handschriftactiviteiten in te plannen:
• in een handschrift les

• in een circuit les
• in een handengym les

• in een motorlab les
• als bewegingstussendoortje

Schrijven moet blijven!
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Praktijkcircuit

• Sensomotoriek spelletjes

• Fijne motoriek spelletjes

• Visuele spelletjes

• (Stereo) teken activiteiten

• Handschrift activiteiten

Dank voor je aandacht!

 hans@stroesinbeweging.nlZonder bewegen kom je nergens!

www.allesinbeweging.net © ALLES IN BEWEGING 2022

Vragen?
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