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Routekaart

In samenwerking met Gorcumse partners 



**Cool2Bfi t (4-8 jaar en 8-12 jaar)
Dit programma is een bewezen aanpak voor 
kinderen met overgewicht, die een gezonder
gewicht willen en weer lekker in hun vel willen 
zitten. Een fysiotherapeut, diëtist, psycholoog 
en sportinstructeur maken onderdeel uit van 
de aanpak. Kinderen (en hun ouders) worden 
in een 2-jarig programma geholpen bij het 
behalen van een gezonder gewicht. Kijk voor 
meer informatie op www.gorinchembeweegt.nl

**Kinderfysio
Het doorverwijzen van kinderen met een 
motorische ontwikkelingsstoornis zit in de 
basisverzekering van een kind. Informeer 
hiernaar bij uw zorgverzekering.  

FysioPP
Fysio PP organiseert een ASM-programma. 
Hierbij worden kinderen uitgedaagd om zich 
motorisch te ontwikkelen aan de hand van 
de tien grondvormen van bewegen van het 
ASM-model. Kijk op www.fysiopp.nl voor meer 
informatie. 

Sjors Sportief
Dit is dé plek waar het Gorcums sport- en 
beweegaanbod te vinden is. Ga snel naar  
www.sportingorinchem.nl, ontdek welke sport 
bij jou past en meld je aan! 

*   Gratis activiteit
** Gedekt door de basisverzekering

*Sportpunt+
Dit Sportpunt+ is voor kinderen die Rood of 
Oranje scoren tijdens de MQ-scan. Dit  Sport-
punt vindt plaats in de wijken Wijdschild en 
Stalkaarsen. Uw kind krijgt hiervoor een  aparte 
uitnodiging van uw docent of de Buurtsport-
coach van Gorinchem Beweegt. Het is gratis 
en aanmelden is verplicht. 

**Kinderarts
De school van uw kind kan u informatie geven 
over de mogelijkheden van de schoolarts of 
kinderarts. 

*Sportpunt
Op de Sportpunten van Gorinchem Beweegt 
wordt op een luchtige en speelse manier de 
motorisch verbeterd. Het is volledig gratis en 
aanmelden is niet nodig. Alle locaties en tijden 
zijn te vinden op www.gorinchembeweegt.nl. 

Meer informatie of vragen?www.gorinchembeweegt.nlgorinchembeweegt@gorinchem.nl0183 659 425

Tijd

Score MQ-scan

Naam kind: 
School: 
Groep:
Docent:

Kleur

De MQ-scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. Tijdens de gymles is deze MQ-scan 
afgenomen bij uw kind, waarbij hij/zij een beweegbaaan heeft afgelegd. De tijd die een kind 
erover doet om de baan af te leggen, geeft aan hoe motorisch vaardig een kind is voor zijn/
haar leeftijd.  

ruim bovengemiddeld
bovengemiddeld
gemiddeld
ondergemiddeld
ruim ondergemiddeld

Legenda

Routekaart MQ-scan
Sport en bewegen is niet alleen gaaf om te doen, maar ook gezond en goed voor je motorische 
ontwikkeling (het vermogen om te bewegen). In Gorinchem zijn er verschillende manieren om, 
op een leuke manier, te werken aan de motoriek van het kind. 

Kleur Tijd

Test 1 Test 2

Let op!Bewaar deze routekaart goed! Deze dient eind schooljaar ingeleverd te worden op school, zodat de 2e score ingevuld kan worden. 


