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Leontine \Ialk, sinds 20Í5 AB-eÍ Kentalis
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\ranaf 2(ns leeÍkr*ht Kentalis op de
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ZoÍg dat ie I trtoo*n) uit slaat wanneer

uê een stukie theorie vertellen of een opdracht

uitleggen

. Uiteraardzetje a" [* o"!
in je grcÍie gaat tiYeÍken.

aan als je
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Uitleg duo's

Niet op drukken

-e F en ffi bqkmt, An ddlc e h.h

. Je hebt de kennis van TOS gekoppeld aan het

beleven van TOS

. Je hebt praktische tips meegekregen om in de

klas mee aan het lveÍk te kunnen.

. Je hebt meer @rip vmr de onderuijsbehoeftes

van een TOS leeÍling.
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- Een taalontwikkelingsstoomis is een neurologische

ontwikkelingsstoomis van genetische oorsprong

- ln elke klas zitten ongeveer 2 kinderen met een

taalontwikkelingsstoomis.
Prdlbdb NS : l%

Taalachterstand:
achterstand of vertraging in de
taalontwikkeling, ttjvooÍbe€ld door meertaligheid

Taalontwikkelingsstoornis TOS :

AfiÀrijkende taalontwikkeling die niet te verklaren is vanuit
andeÍe tekortefl ofonvoldoende blootstelling aan taal

TOS moet aanwezig zijn in alle talen die het kind spÍêekt,
dus ook in de moedeílaal
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TOS Beleving TÊO
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Opdracht vang de taal

Wat was de tip van zijn moeder?

. Je moêt lnt brroír pod[ef beldilcÍt

wanneer moet je niet kwaad worden?

. As het nist gpat zods ie $ag au wi!ên.

Wanneer is een mens mooiêr?

.Als b lacfit.
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Hoe voelt je hoofd?
KEN
TÊO
TIS
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Handleiding vouwopdracht olifant (tekst B)
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Houd rekening met de hoeveelheid prikkels

wanneer je iets vertelt aan een leerling met TOS.

Plan rustmomenten in. Het is belangrijk om op te

Samenvaftend!

kunnen laden

lop€n
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Geen vervoegde werhflooíden gebruiken
. loopt, liep, gelopen, liepen
. geat, giÍrg, gegaan, gingen
. eet, at, gegetên, aten

Wel hele uerkwoorden
. lopen
. gaan
. eten

U itleg vervoegde werkwoorden
KEN
TÊO

HeÍhaal de uiting van het kind, vul hem aan en geef

heín coneci terug aan de leerling

Sta model!
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Opdracht tekenen
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V\lat gebeurde er?

VtÉaar liep je tegenaan?

VVat had je kunnen helpen?

Per groepje een korte reactie!

Ervaringen uitwissêlen TÊO
KEN

IS
Kijk naar houding en mimiek en 'ondertitel' wat je ziet.

Herhaal desnoods in korte zinnen, maar vooÍkom een

Let op met oÍngevingsgeluiri (ruis en verwaning)

lnbven in een andêr

woordenstroom.
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Tip tekenen TÊ@
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Wat is dat?

Wat is dat?
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Wat is dat?
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De actieve en de passieve woordenschat

Wmrdvindingsproblemen en rvoordenschattekorten

\ lat kan helpend zijn bij woordvindinosoroblemen:

Bespreek met de leerling \,vat ájlhij prettig vindt.

. Geef de leerling tijd

. Een eeÍstelettergeven
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Wb rlo€t€Ír _, êi è€Íl _ uit Sing+íe tegen 

-. 
Vt a

hebben ge$ _ ffi. SiÍqapoÍe is rnar ffi 
- - 

ín€t

H___. \ t€_rEt__datr€ niet-

kl,Im. __ ik_ s _Ín€l e€n-ffi 
-J

het _ eÍ_. \rbor (b 

- 
rHsen is dit nog 

- 
de 

-
_vil _, r€ar dat is e€o ni€t ffi tê-- g€mÍd$.

60%

\f$a rmtil 

- 

zei e$ _ uit SirEÊpo.e tegen 

-. 
We

hebbên gÊsr _ meeí- SingapoÍê is rEá eêfi Ádeth 

- 
ret

een síeÍk__. \ítb_ mêt zoh _ dd re niet an*Js

klm-__ ik_e€n hubÍEtm_aaÍt à€*tê-,

het _ er_, \ibor (b _ m€fis€n is dit írog sleeds dê 

-_B _, Ínaa dat is ffi niet meer te 

-- 
get*oídeít.

\tlb Írels _, zei ffi _ uit SingêpoÍe tega ,nê. Vt e

hebben gêen _ ffi. Sing4oíe is ma H klein 

-
met een steÍk gÍoeËíde fuwlkitv. vrJe- met zo'n 

-
dal re niet andeÍs kmns. _ _ ik êdêÍeeít H huis

mt s _ adr boide _, het fèfÍ er-- \rbor de

resÍe mensên is dit nog steeds dê 

- 
wiize van wonen.

maÍ dat is een niet mËr te _ _ gemÍden.

Víe Ínoefs orn ro@, êi s _ uil SingÊpoíelegen me- l r€

hêbben gs _ llrg. SingapoÍê is ffi en klein enrand

mt en stsk gÍei$de bevolking. Wb_ Ínel zo'n

ruimtêgebíet cíal ws niet andeÍs kulrm. 

- - 
ik iederem

een huis m€{ m ftir a beid€ ziibn, het li€frt êr_. \óoí

de mesle rens is dit nog ste€ds de ideab wijze van

mnen, maar dat is ffi niet me€r te _ _ gsxorden.
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We rets omlroog, rei en adttd uit SirEapore tegen re.

We hebben ga teuze mêeÍ. SingapoÍe is maar sn klein eiland

ret ffi steÍk groêiende bevolking. We kampen met zo n

ruimlegebrek dat re niet andêrs kunnen . Vanzd6wked gun ik

iedss o€n huis met sn tuin aan b€idê ziilen, h€t liefst

eaoírrrleeír. Woí de meste lHs is dit nog steêds dè ideale

wijê H *uleÍr, ÍÍlg dal is e€n niet me€r te leffezanffen

cfDoín g€*oÍd€n.

60% bekend: tekst onbegrijpelijk

70% bekend: nauwelijks begrip

80% bekend: begin van begrip

85% bekend: globaal begdp

90% bekend: redelijk begdp

95% bekend: goed begrip
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. Auditieve informatie veÍwerking

. Zwaktaalbegrip

Wanneer begrijpen en venivoorden niet vanzelf gaat,

dan kost dit heel veel eneÍgie.

Geef kinderen metTOStijd en ruimte om te

begrijpen en te vertellen.
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WoordenschatondeÍwijs! ! !

KEN
TÊo,
tISTot Slot Hoe voelt je hoofd?

KEN
TÊ'o
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Hoe was het?

?

Bedankt voor je aandacht

KEN
TÊO
LIS
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