WRITIC
WRITING READINESS INVENTORY TOOL IN CONTEXT
DE WRITING READINESS INVENTORY TOOL IN CONTEXT (WRITIC) IS EEN
TAAKGERICHT MEETINSTRUMENT DAT JE AFNEEMT IN DE KLAS EN DAT VASTSTELT
OF KLEUTERS VAN VIJF EN ZES JAAR STARTKLAAR ZIJN OM TE LEREN SCHRIJVEN IN
GROEP DRIE.
VOOR WIE IS DE WRITIC HANDIG?
Ben jij kinderergotherapeut, kinderfysiotherapeut, kinderoefentherapeut of leerkracht in het basisonderwijs? Dan is dit instrument voor
jou misschien interessant. Kijk ook naar de informatie over het groepsprogramma op de achterkant van deze flyer.

INTERESSE? KOM NAAR DE STUDIEDAG!
Tijdens deze eendaagse cursus wordt informatie gegeven over de achtergrond, ontwikkeling en inhoud van de WRITIC. Het afnemen
en interpreteren van de WRITIC wordt uitgebreid geoefend. Daarnaast krijg je informatie over advies en interventie. Na de studiedag
kun je de WRITIC betrouwbaar gebruiken in de beroepspraktijk.
Cursusmateriaal
Tijdens deze studiedag worden het studiemateriaal (sheets), de manual van de WRITIC, het tekenboekje en de scoreformulieren bij
aanvang van de cursus verstrekt.
Kosten en accreditatie
De kosten van de cursus zijn €200,- (inclusief de WRITIC-manual en koffie, thee, lunch). De cursus is goedgekeurd door
stichting ADAP. Voor deze cursus ontvang je 10,5 accreditatiepunten. Voor fysiotherapeuten met 6 punten door het KNGF en voor
leraren met 7 RU (registeruren) door register leraar.

HVA.NL/WRITIC

WRITIC-GROEPSPROGRAMMA:
STARTKLAAR VOOR HET SCHRIJVEN
TIJDENS DEZE EENDAAGSE CURSUS LEER JE HOE JE EEN GROEPSPROGRAMMA
OPZET EN VANUIT EEN ‘STERKEKANTENBENADERING’ KINDEREN STIMULEERT,
MOTIVEERT EN INTERVENTIES UITVOERT.

Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters

Docenten

die op basis van de WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren

Margo van Hartingsveldt, Liesbeth de Vries en Irene ten Haaf.

schrijven in groep 3. Het programma is gericht op het stimuleren
en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en

Cursusmateriaal

draagt eraan bij dat ze beter voorbereid zijn op het leren schrijven

Tijdens deze post-hbo-cursus worden het studiemateriaal (sheets)

in groep 3. Dit programma vindt plaats in de klas en wordt

en het boek over het groepsprogramma ter plekke verstrekt.

gegeven door een kindertherapeut of een gespecialiseerde
leerkracht in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas

KOSTENENACCREDITATIE

en de ouders.

€ 220 inclusief studiemateriaal, certificaat en lunch. Accreditatie
is aangevraagd.

WAT LEER JE
Na het volgen van het groepsprogramma heb je inzicht in:

CONTACT

►

de ’therapeutic use of self’.

Heb je vragen? Neem dan contact op via writic@hva.nl of ga

►

het werken aan betrokkenheid van kinderen, ouders en

naar hva.nl/writic.

leerkrachten.
►

het werken met methodieken uit de positieve psychologie die
bijdragen aan motivatie en leren van kinderen.

►

vaardigheden in het gebruik van methodieken die bijdragen
aan motivatie en leren van kinderen gericht op startklaar zijn
voor het schrijven.

PROGRAMMA
In deze eendaagse training wisselen we presentaties over theorie
af met interactieve werkvormen. Centraal staat:
►

het oefenen met technieken die bijdragen aan het ‘hoe’: de
betrokkenheid, motivatie en het leren van kinderen.

►
►

uitgebreide informatie over de programmaopbouw.
de integratie van het ‘waarom’, de ‘hoe’ en het ‘wat’ in het
werken met de kinderen in de klas.

►

communicatie met de leerkrachten en de ouders.

Aan het eind van de studiedag bent u startklaar om het
groepsprogramma te gebruiken in uw eigen beroepspraktijk!

