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  Taal is mijn ding zeg maar echt niet…. 
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http://www.npo.nl/zapp-echt-gebeurd/26-01-2014/KN_1655512


  Wat komt er aan de orde? 

Wat is Taalachterstand, wat is TOS? 
 
 
Taal in relatie tot Communicatie,  Leren en Gedrag 
 
–Taalbegrip 

 
–Taalproductie 

 
–Taalgebruik 
 
 
Meertaligheid en TOS 
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           Wat is Taalachterstand, wat is TOS? 
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Signaleren en afstemmen 
 
Nader onderzoek logopedist 
 
Multidisciplinair 
 



Handelingsgericht  

Observatie / toetsen 
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toolkit/handreikingen/ 

Doelen stellen 

Onderwijsbehoeften / ondersteuningsvragen 

Materialen 

Evaluatie / toetsen en bijstellen 
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Communicatie 

Leren Gedrag 

RT en TOS  

Taal in relatie tot andere ontwikkelingsgebieden 

7 februari 2017 



           Communicatieve Redzaamheid  
in de klas 
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Om je goed te kunnen uiten 
 
Om te zorgen dat anderen je 
goed begrijpen 
       
Om anderen goed te begrijpen 



           Taalontwikkeling in relatie tot Leren  

 
Voorwaarden leerontwikkeling 
 
 
Leerstijlen 
 
 
Remediëren <-> Compenseren 
 
 
TOS en Executieve functies 
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Taalmoeilijkheden in relatie tot 
gedrag…. 
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     Observatie van gedrag 
 
   Wanneer gaat het goed / fout?    
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  Kindplan 

RT en TOS  

Ja- gevoel nee-gevoel 

Welke situaties? 
7 februari 2017 



Taalbegrip 

Taalproductie   Taalgebruik 
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            Taalbegrip 
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Taalbegrip  



  Taal begrip  

 
Waarbij heb je dat nodig? 
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Communicatie 

Leren       

Waar merk je het aan, wat zijn signalen? 



           Wat kan je doen? 
Taalbegrip 

Beperk de hoeveelheid auditieve informatie  
 
Wissel auditieve info af met bewegen, beelden 
 
Spreek het kind persoonlijk aan 
 
Handelen: voordoen, samendoen, nadoen 
 
Vat samen, leg dingen uit 
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          Taal in relatie tot vertellen 
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Woordenschat 
 

Woordkeuze - Woordvinding 
 

Woordvorm 
 

Zinsbouw, relaties 
 

Verhaalopbouw 
 
 

Taalproductie  



  Taalproductie 

 
Waarbij heb je dat nodig? 
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Communicatie 

Leren       

Waar merk je het aan, wat zijn signalen? 



           Gericht werken aan Woordenschat 
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Inhoudswoorden, 
functiewoorden, werkwoorden 
 
Uitleggen, Uitbeelden, 
Uitbreiden 
 
Veel herhalen, oefenen, 
toepassen 
 
 



          Wat kan je doen? 

Methodisch werken aan woordenschat 
 
Kapstok aanbieden bij vormen van zinnen 
 
Variëren in soort zinnen 
 
Uitbreiden van de lengte van zinnen 
 
Leggen van begripsrelaties en benoemen  
 
Structuur aanbieden bij een verhaal 
 
Beperk het onderwerp 
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Taalproductie  
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fotoverslag 



           Communicatieve redzaamheid 

 Taalgebruik 
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Voeren van gesprekjes 
 
Begrijpen en vertellen van grapjes 
 
Contact maken, vriendschappen 
sluiten en onderhouden 
 
Samen werken, overleggen,  
plannen maken 
 
Buiten spelen 
 



  Taal gebruik 

 
Waarbij heb je dat nodig? 
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Communicatie 

Leren       

Waar merk je het aan, wat zijn signalen? 



  Wat kan je doen? 
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 Taalgebruik 

Oefenen van beurt nemen, gesprekjes voeren  
 

In spel uitlokken van talige reacties 
 

Van gesloten naar open vragen 
 

Oefenen met grapjes vertellen, mening geven, 
vragen stellen, keuzes maken, tegenspreken 
 

Oefenen met aansluiten bij / vasthouden van een 
gespreksonderwerp 
 

Bespreken, oefenen van maken van spelafspraken 
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              Meertalige (NT2) kinderen vragen speciale  
aandacht 

Kenmerkend voor anderstalige kinderen:  
 

– Stille periode 
 
– Kleine woordenschat 

 
– Opdrachten niet begrijpen 

 
– Korte, kromme zinnen 
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              Tips voor Meertalige kinderen 

 Vraag de ouders naar de ontwikkeling in de moedertaal 

 Leg eerst de nadruk op taalbegrip, daarna taalproductie 

 Houd rekening met de stille periode 

 Spreek langzaam en duidelijk, in korte zinnen 

 Bied woorden bewust en nadrukkelijk aan:  

(schoolgebonden woorden, themawoorden, 

communicatiewoorden, woorden uit leefomgeving) 

 Maak gebruik van mimiek, natuurlijke gebaren, concrete 

materialen, leren door doen en hardop verwoorden) 

 Zorg voor veel herhaling 
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Wat neem je mee? 
 
 
 
Zijn er nog vragen? 
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