Passend onderwijs voor leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Kesteren e.o.
Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) naar een gewone basisschool. Kentalis kan ondersteuning
bieden op deze scholen. Met een aantal basisscholen werkt
Kentalis nog intensiever samen. Op die scholen zitten meerdere
kinderen met TOS. Naast het personeel van de school, werken
er ook medewerkers van Kentalis. Zij zorgen er samen voor dat
de TOS-leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een
taalsatellietvoorziening.

Wat is TOS?
Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een
taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kinderen met een TOS
hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen
verschillen per kind en leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling
en zelfvertrouwen erg belangrijk dat zij op school de juiste
ondersteuning krijgen.

Speciaal of regulier onderwijs
Kentalis heeft speciale scholen voor kinderen met TOS.
Ook biedt Kentalis onderwijsondersteuning op basisscholen.
Het kind krijgt dan op school extra begeleiding van een
medewerker van Kentalis. Hoeveel ondersteuning het kind
krijgt, hangt af van de onderwijsbehoefte van de leerling en de
vragen van de school.

Wat is een medium voorziening
Met een aantal basisscholen werkt Kentalis nóg intensiever
samen. Op deze scholen zitten meerdere kinderen met TOS.
Zij hebben meer hulp nodig van de expertise-medewerker
van Kentalis, maar ze hoeven niet naar een speciale Kentalisschool. De leerkrachten van de basisschool volgen scholing,
zodat er veel kennis over TOS aanwezig is. De medewerkers
van Kentalis zijn er voor de leerlingen en de ouders, voor de
leerkrachten en het hele team. We noemen dit een ‘taalsatelliet
voorziening’

Extra aandacht en uitleg voor álle leerlingen
De ervaring is dat alle leerlingen profiteren van een
taalsatellietvoorziening. De ondersteuning van Kentalis
wordt zoveel mogelijk in de klas gegeven. Dat betekent dat
alle leerlingen profiteren van bijvoorbeeld een les waarin de
woordenschatontwikkeling een belangrijke rol speelt.

Voordelen van een taalsatellietvoorziening
Kentalis ondersteunt elke TOS-leerling op de basisschool.
Er is echter wel een verschil in de mate van ondersteuning.
Op een school met een taalsatellietvoorziening TOS:
• hebben alle medewerkers veel kennis van TOS;
• is de manier van lesgeven aangepast aan leerlingen met TOS;
• is er vaker en langer begeleiding van Kentalis- experts;
• is er uitwisseling van expertise tussen het team en de
Kentalis-medewerkers.

In uw regio: Het Kompas in Kesteren
In Kesteren werkt Kentalis intensief samen met Het Kompas.
Bij de ontwikkeling tot de toekomstgerichte school steken we
naast kennisontwikkeling ook in op het ontwikkelen van de
volgende vaardigheden:
• samenwerken > goed met elkaar communiceren
• zelfsturing gekoppeld aan planmatig werken > Kinderen met
een taalontwikkelingsstoornis worden door Kentalis getraind
om hun werk planmatig aan te pakken.
• kinderen ICT vaardig maken
Over Kentalis
Kentalis is er voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis
hebben of een combinatie van slechthorend, doof of doofblind
zijn. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en
onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel
Nederland. Kentalis heeft twintig scholen door heel Nederland
voor speciaal onderwijs en biedt ondersteuning op reguliere
scholen voor basis, voortgezet of beroepsonderwijs aan
ongeveer 7000 leerlingen. Ook werkt Kentalis samen met
zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.
Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.
www.kentalis.nl

