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13/MH/PTOMK
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99999

Onderwerp
Uitnodiging
Proefonderzoek
Motoriek voor kleuters

Geachte mevrouw, heer,
Cito werkt momenteel aan de ontwikkeling van de observatielijst Motoriek voor kleuters.
Daarvoor organiseren wij in maart en april 2013 een proefonderzoek. Wij zouden het zeer op
prijs stellen als u en uw team bereid zouden zijn om aan dit proefonderzoek mee te werken.
Bij deelname aan dit onderzoek vult de leerkracht een proefversie van de observatielijst in
voor leerlingen uit groep 1 en 2.
Waarom doet Cito onderzoek naar de observatielijst Motoriek voor kleuters?
Voor alle leerlingen en vooral voor leerlingen met een vertraagde motorische ontwikkeling is
het belangrijk dat leerkrachten plezierige bewegingssituaties creëren. Sinds 2010 is de wet
OKE van kracht die aangeeft dat in de voor- en vroegschoolse educatie aandacht besteed
moet worden aan de motorische ontwikkeling van kinderen. De observatielijst Motoriek voor
kleuters kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Hiermee kan namelijk het motorisch
functioneren van leerlingen in kaart gebracht worden. Met deze informatie kan het motorisch
aanbod aangepast worden aan de niveaus en de behoeften van leerlingen.
Welke voordelen levert deelname aan het proefonderzoek u op?
Het invullen van de observatielijsten helpt u en/of uw collega’s gericht te kijken naar het
motorisch functioneren van de leerlingen. U krijgt bij dit onderzoek geen rapportage van de
scores. In plaats daarvan ontvangt u bij deelname aan dit proefonderzoek een eenmalige
korting van 10% op de aanschaf van de definitieve uitgave van de observatielijst Motoriek
voor kleuters in 2014.
Wat houdt deelname aan het proefonderzoek precies in?
De observatielijst wordt digitaal ingevuld door de leerkracht van leerlingen van groep 1 en/of
groep 2. Deze klikt aan in hoeverre een uitspraak op de leerling van toepassing is. De lijst
bestaat uit 30 uitspraken. Het invullen zal ongeveer acht minuten per leerling kosten.
Bij deze brief ontvangt u een bijlage die u eventueel kunt gebruiken om ouders te informeren
over dit onderzoek.
Deelname aan het proefonderzoek is geheel kosteloos; u ontvangt alle benodigde materialen
voor het onderzoek gratis.
Wanneer vindt de afname van het proefonderzoek plaats?
Als u deelneemt aan het onderzoek, ontvangt u uiterlijk in week 9 de proefversie van de
observatielijst. De afnameperiode van het proefonderzoek loopt van 4 maart tot en met
26 april 2013.
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Hoe kan ik mijn school inschrijven?
Als u en uw team bereid zijn mee te werken aan het proefonderzoek, dan kunt u zich tot met
6 februari 2013 inschrijven via het digitale inschrijfformulier dat u aantreft op
http://kleuters-ojk-motoriek.cito.nl. Als klant- of debiteurnummer vult u uw kenmerk in, dat
bovenaan deze brief staat.
We hopen dat u bereid bent aan het proefonderzoek deel te nemen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Michiel Hensen
trajectleider
E : ojk@cito.nl
T : 026 - 352 11 11
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