Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

Gemist Congres

Een taalontwikkelingsstoornis komt net zo vaak voor als ADHD en nog vaker dan autisme. Toch wordt het vaak niet
herkend. Zonder adequate begeleiding kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis probleemgedrag of
faalangst ontwikkelen. Hoe herken je taalontwikkelingstoornissen? En wat is de invloed van een
taalontwikkelingsstoornis op de communicatieve vaardigheden van je leerlingen?

Herken leerlingen met een TOS en bied adequate begeleiding!
Tijdens dit congres worden onder meer de volgende vragen beantwoord:
Welke invloed heeft een taalontwikkelingsstoornis op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?
Hoe maak je lesmateriaal en activiteiten toegankelijk voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis?
Hoe stimuleer je gesprekken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis?

Ontvang bij deelname het boek 'Taalontwikkelingsstoornissen in de klas', van Bernadette Sanders.

Online of op locatie?

In samenwerking met de locatie doen we er alles aan om jou een prettige en veilige dag te bezorgen. Ook bij dit
congres treffen we passende maatregelen. Kom je liever niet naar de locatie, zit je in quarantaine of mag je vanwege
klachten niet komen? Volg het congres dan online via de livestream, een handige extra service!

Meer over online deelname

Hoe werkt een livestream?

Voor wie
Dit congres is ontwikkeld voor:

Leerkrachten
Intern begeleiders
Remedial teachers
Taalcoördinatoren
Onderwijsassistenten

uit het primair onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Programma
9.15
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
9.45
Opening door de dagvoorzitter
Myrthe Meurders, communicatiespecialist, adviseur ouderbetrokkenheid en trainer
10.00
De nitie taalstoornissen en signalering
Femke Scheltinga, senior adviseur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs
Welke taalstoornissen zijn er en wat is het verschil tussen een taalstoornis en een taalachterstand?
Wat zijn oorzaken van en risicofactoren bij taalontwikkelingsstoornissen?
Hoe signaleer je een taalontwikkelingsstoornis bij leerlingen?
Wat zijn de gevolgen van taalontwikkelingsstoornissen op de korte en lange termijn?

11.15
Kof e- en theepauze
11.30
TOS in de klassenpraktijk
Bernadette Sanders, orthopedagoog, eigenaar van Smartonderwijs en auteur van o.a. 'Taalontwikkelingsstoornissen in de
klas'
Welke leer- en gedragsproblemen komen vaak voor in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis?
Welke invloed heeft een taalontwikkelingsstoornis op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?
Hoe integreer je ambulante of ondersteunende hulp in de klas?
Hoe maak je lesmateriaal en activiteiten toegankelijk voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis?

12.45
Verzorgde lunch
13.45
Communicatieve vaardigheden bij kinderen met een TOS
Margot Willemsen, logopedist Koninklijke Kentalis
Welke invloed heeft een taalontwikkelingsstoornis op de communicatieve vaardigheden?

Hoe stimuleer je gesprekken met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis?
Welke tools zet je in om de communicatieve vaardigheden van deze leerlingen te verbeteren?

14.45
Kof e- en theepauze
15.00
Woordenschatonderwijs
Bas van Eerd, docent Leesacademie en woordenschatspecialist
Welke woordenschatmechanismen gebruiken kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Hoe zorg je voor effectief intentioneel en incidenteel woordenschatonderwijs?
Werkvormen en tips voor woordenschatonderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis

16.00
Afsluiting door de dagvoorzitter

Spontane quotes
Inhoudelijk sterk programma en een goede catering. Wederom een prima congres bij
Medilex Onderwijs!
Janneke 't Hart
Het beste congres dat ik tot nu toe heb bijgewoond. Je krijgt veel bruikbare kennis en
praktische tips.
Frank Bovens
Zó goed om even uit de dagelijkse praktijk te stappen om je te laten inspireren door
bevlogen sprekers!
Edith

Praktische Informatie
Datum

Donderdag 3 februari 2022

Kosten
Naast toegang tot het congres krijg je:
gratis het boek 'Taalontwikkelingsstoornissen in de klas'
handouts met de presentaties van de sprekers
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
De prijs bedraagt 395 ex btw per persoon. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
Carlton President
Floraweg 25
3542 DX Utrecht

Locatie en parkeren

Carlton President, Utrecht
Carlton President ligt op 5 minuten afstand van station Maarssen. Vanaf Maarssen rijden er pendelbussen naar
Carlton President. Parkeren kan gratis op het terrein!
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.
Dit congres is opgenomen in het lerarenportfolio.nl voor 4 uren, onder aanbodscode 00301-03820.
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