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Even voorstellen:
Ik ben Catrien van Persie en sinds 2006 werkzaam als remedial teacher. Sinds 2008 heb
ik een eigen praktijk voor Motorische Remedial Teaching. Getrouwd en moeder van een
groot gezin.
Door ervaringen binnen ons gezin heb ik interesse gekregen in de motorische
ontwikkeling van kinderen. Eén van onze kinderen had problemen met zijn motorische
ontwikkeling . Om dit goed te kunnen begeleiden, ben ik hier veel over gaan lezen.
Nadat ik weer aan het studeren geroken had ,wilde ik graag hiermee verder gaan. Ik
heb toen de opleiding tot motorisch remedial teacher gevolgd bij het centrum MRT-ABC.
Nadat ik hiermee in de praktijk aan de slag was gegaan , merkte ik dat er toch nog
kinderen waren die ik niet goed kon helpen. De problemen van deze groep waren te
ernstig voor alleen een MRT training en hadden een intensievere training nodig . Deze
training heb ik gevonden bij het INPP-Nederland. Tevens heb ik aanvullende cursussen
gevolgd op het gebied van schrijfmotoriek, de werking van het oog en huiswerktraining.
Bij veel kinderen is het gehoor wel goed, maar wordt de binnengekomen informatie niet
goed verwerkt in de hersenen. Tijdens mijn opleiding tot therapeut Neurologische
Ontwikkelings Vertraging en een cursus voor Auditieve Informatieverwerking heb ik
geleerd hoe ook deze kinderen geholpen kunnen worden. De diverse cursussen die ik
afgelopen jaar (2009) heb gevolgd aan het ITON, Instituut voor Toegepaste
Neurowetenschappen, hebben mijn eerdere deskundigheid verstevigd om de kinderen zo
goed mogelijk te kunnen helpen
Inmiddels geniet ik sinds 2006 van het helpen van kinderen en wil ook graag uw
kinderen verder helpen. Voor vragen mag u altijd contact met mij opnemen.
Voor vragen en meer informatie zie www.mrtpraktijk.nl

