TAALMAATJES overzicht en samenhang
BIJEENKOMST 1
De wonderlijke eigenschappen van een slak
DIAVOORSTELLING
HANDLEIDING LOGOPEDIST
- Op de agenda
- Welkom, afspraken en bedoeling
- Taalmaatjes
- Kennismaking
- Afspraken
- Wat is taal?
- Mijn kind: talenten en uitdagingen
- Hoe verloopt de spraak- en
- Wat is taal?
taalontwikkeling?
- Taalcomponenten
- Vaardigheden ervaren
- De typische spraak- en taalontwikkeling
 Pantomimespel
 Voortalige fase
 Voorwerpenspel
 Vroegtalige fase
 Uitlegspel
- Over spraak- en taalproblemen
 Differentiatiefase
- Over ‘slakkwaliteiten’, ‘kromtaal
 Voltooiingsfase
papegaaien’ en ‘alledaagse handelingen’
- Spraak- en taalproblemen
- Thuis aan de slag
 Primair
- Evaluatie
 Secundair
- Slakkwaliteiten
- Papegaaien
- Alledaagse situaties
- Toepassing 1 ‘Papegaaien en benoemen’
- Evaluatie
WERKBOEKJE VOOR OUDERS
- Inleiding
- Reminder 1 en 2
- De totale ontwikkeling van mijn kind
- Wat is taal?
- Enkele taalcomponenten
- Fasen van taalontwikkeling
 Samenvatting voortalige fase
 Samenvatting vroegtalige fase
 Samenvatting differentiatiefase
 Samenvatting voltooiingsfase
- Slakkwaliteiten
Kromtaal correct terug ‘papegaaien’
- Toepassing 1 ‘Papegaaien en benoemen’

NODIG
- Bord
- Kaartjes van het pantomimespel (zelf te
verknippen) (losse bijlage)
- Doos met alledaagse voorwerpen
(schoenen, doos met koekjes,
tandenborstel, soeplepel enz.)
- Bal
- Reminder 1 en 2
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BIJEENKOMST 2
In het spoor van je maatje
DIAVOORSTELLING
HANDLEIDING LOGOPEDIST
- Liesje en haar papa (filmpje)
- Opfrissing van Bijeenkomst 1: een filmpje
- Op de agenda
- Bespreking van Toepassing 1
- Terugblik bijeenkomst 1
- Aandacht trekken, behouden en vergroten
- Toepassing bespreken
- Over MAATwerk: een verhaal in het
- In het spoor van je maatje
Afrikaans
- Tijd voor een verhaaltje (audiofragment 1)
- Tekenen of knutselen: ervaringsoefening
- MAATwerk (fragment 2 met tekeningen)
- Taal ongedwongen uitbreiden…
- Ervaringsoefening ‘slak knutselen’
 Samen muziek maken
- Taal op maat bij liedjes, versjes
 Samen een liedje zingen
- Laat ons samen spelen
 Samen een versje leren
- Samen knutselen
 Samen spelen
- Toepassing ‘Taal op MAAT maken’
 Samen knutselen
- Evaluatie
- Thuis aan de slag
- Evaluatie
WERKBOEKJE VOOR OUDERS
- Inleiding
- Reminder 3 en 4
- Hoe kom je in het spoor van je maatje?
- Aandacht trekken, behouden en vergroten
- Maatwerk
- Taal ongedwongen uitbreiden
- Voordelen van kinderliedjes en versjes
- Taal op MAAT bij muziek, liedjes en versjes
- Taal als speelmaatje
- ‘Spelvoorkeur’ van mijn kind
- Soorten spel: een woordje uitleg
- Samen knutselen
- Toepassing 2 ‘Je taal op MAAT maken’

NODIG
-

Bord
Muziek, kinderliedjes
Tekenpapier, stiften, potloden
Plasticine, klei of zoutdeeg
Selectie van cd’s en boeken met liedjes om
aan de ouders te tonen
Selectie speelgoed dat de verschillende
soorten spel illustreert
Reminder 3 en 4
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BIJEENKOMST 3
Voorlezen, een uitgelezen kans voor MAATwerk
DIAVOORSTELLING
HANDLEIDING LOGOPEDIST
- Tips van een mama (filmpjes)
- Filmpje ‘Tips van een mama’
- Op de agenda
- Bespreking van Toepassing 2
- Opfrissing: slakkwaliteiten, het spoor
- Een talig trapje hogerop
volgen en MAATwerk
 Taalcomponenten
- Toepassing bespreken
 Woordsoorten
- Een talig trapje hogerop
 Categorieën
- Een nieuw woord leren
- Voorlezen en voorleesboeken
- Voorlezen
- Boekententoonstelling
 De voordelen van voorlezen (filmpje)
- Interactief voorlezen
 Voorlezen per fase
- Thuis aan de slag
 IK KIES een boek
- Evaluatie
 MAATwerk
 Interactief voorlezen (filmpje )
 Valkuilen bij ouders
- Toepassing 3
‘Met een boekje in een hoekje’
- Evaluatie
WERKBOEKJE VOOR OUDERS
- Inleiding
- Reminder 5
- Een talig trapje hogerop
- Een nieuw woord leren
- Verschillende woordsoorten gebruiken
- Handvaten om woorden op te slaan
- Voorlezen in de verschillende taalfasen
- IK KIES een boek
- Voorlezen aangenaam voor kind en ouders
- Omgeving aanpassen
- Gevarieerd aanbod: boekententoonstelling
- MAATwerk bij het voorlezen
- Als ik mee mag helpen, dan…
- Valkuilen rond voorlezen
- Toepassing 3
‘Met een boekje in een hoekje’

NODIG
- Bord
- Prentenboeken
- Reminder 5
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BIJEENKOMST 4
Verder als taalmaatjes
DIAVOORSTELLING
HANDLEIDING LOGOPEDIST
- Slakje van 3 jaar
- Bespreking van Toepassing 3
- Op de agenda
- Terugblik op slakkwaliteiten en MAATwerk
- Opfrissing reminders
- Taal uitbreiden met multimedia?!
- Taal uitbreiden met multimedia? Het kan!
- Innerlijke taal
- Televisie
- Gevoelens uitdrukken
- Smartphone, tablet, computer
- Abstracte taal en moeilijke situaties
- Hou rekening met struikelblokken
- Taalaanbod bijsturen
- Standaardzinnen of –vragen
 Innerlijke taal
- Meerdere kinderen in huis
 Gevoelens uitdrukken
- Wat bracht de cursus Taalmaatjes bij?
 Abstracte taal
- Eindevaluatie
 Meerdere kinderen thuis
- Hoe verder?
- Samenvattend
- Terugblik op de oudercursus
- Eindevaluatie
WERKBOEKJE VOOR OUDERS
- Inleiding
- Taal uitbreiden met multimedia? Het kan!
- Hou rekening met struikelblokken
- Samenvattend
- Terugblik op de oudercursus
- Toepassing ‘eigen aandachtspunten’

NODIG
- Bord
- IPad, tablet om voorbeelden te tonen van
apps
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LOSSE BIJLAGEN
- 5 reminders A5
 Slakkwaliteiten
 Papegaaien
 In het spoor van je maatje
 MAATwerk
 IK KIES een boek
- Pantomimespel
- Diavoorstellingen op USB stick
- Windows
- Apple (Mac)

BIJLAGE WERKBOEKJE VOOR OUDERS
- 5 reminders A6
 Slakkwaliteiten
 Papegaaien
 In het spoor van je maatje
 MAATwerk
 IK KIES een boek

EXTRA
IN HANDLEIDING LOGOPEDIST
- Voorwoord
- Over de auteurs
- Woorden van dank
- Waaruit bestaat dit pakket?
- Wat moet je weten voor je begint?
- Geraadpleegde bronnen
- Websites, apps en expertisecentra voor
professionals
- Evaluatieformulier
- Overzicht taalfasen
- Foto’s om gesprekken aan te gaan
 Alledaagse situaties
 Verschillende soorten spel
 Het bloemkoolverhaal
 Gevoelens
- Voorlezen per fase
- Toepassing 1, 2 en 3
IN WERKBOEKJE VOOR OUDERS
- Inleiding
- De kracht van ouderbegeleiding
- Meer info?
 Literatuur
 Websites
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