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Het doel van Spraaksaam is het
samenbrengen van  jongeren met een
TOS

Heb jij te maken met of ben jij zelf een jongere met een
taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Neem dan contact op
met de jongeren van de vereniging Spraaksaam.
Deze jongeren met TOS organiseren zelf regelmatig de
regiobijeenkomsten van Spraaksaam Rotterdam.

Voor jongeren met een TOS is
het belangrijk dat zij contact
hebben met leeftijd- en
bondgenoten.



Waarom deze regiobijeenkomsten?
Niet veel mensen weten wat een taalontwikkelnigsstoornis
(TOS) inhoudt. Daarom is het belangrijk dat we zichtbaar
maken wat een TOS is. Het hoofddoel van SpraakSaam is
het samenbrengen van jongeren met een TOS.

In het (speciaal) onderwijs aan jongeren die een TOS
hebben, is communicatieve redzaamheid en deelname
aan de maatschappij belangrijk. Een diploma is niet
voldoende. Voor jongeren met een TOS is het belangrijk dat
zij contact hebben met leeftijd- en bondgenoten. Dit is een
voorwaarde om mee te kunnen draaien in de
maatschappij, denk aan stage, werk, vervolgonderwijs en
sociale relaties.
 
Empowerment en voorlichting
Empowerment en voorlichting over TOS bevorderen de
leerprestaties van leerlingen. Een zelfbewuste leerling
presteert beter. De bijeenkomsten zorgen er indirect voor
dat leerlingen beter presteren op school.

Een TOS brengt ook sociale risico’s met zich mee. Denk
aan gepest worden, sociaal isolement, gedragsproblemen.
De kans op deze problemen kunnen we verkleinen.

De maatschappelijke bekendheid van TOS moet worden
vergroot. Ongeveer 60 duizend jongeren in Nederland
hebben TOS.

Ons motto: “Niets over ons,
zonder ons!”
Wat gebeurt er tijdens deze
regiobijeenkomsten voor  jongeren?
De regiobijeenkomsten (door en met jongeren met een
TOS) van SpraakSaam worden op locatie en online
aangeboden. Deze bijeenkomsten zet jongeren met een
TOS even in de belangstelling en biedt de mogelijkheid tot
uitwisseling van ervaringen via verschillende creatieve en
sportieve activiteiten. We organiseren ook elk jaar een BBQ
voor de jongeren en hun ouders.

Jongeren met TOS vertellen zelf over het belang van lot- en
bondgenotencontact en wisselen ervaringen uit en geven
adviezen aan elkaar. Ons motto is: Niets over ons, zonder
ons!

Voor meer informatie, kijk ook op: www.spraaksaam.com/

rotterdam en op Facebook (www.facebook.com/
SpraakSaamTOS).

“Ik denk dat mijn dochter heel veel
zelfvertrouwen heeft gewonnen door
SpraakSaam. De fantastische sfeer
waarin zij zich voor het eerst in een
groep echt geaccepteerd voelde en
zichzelf durfde te zijn heeft m.i. heeft
meest gedaan. In deze sfeer heeft zij
vooral geoefend hoe vrienden te
maken."

Kom  je ook?
De jongeren van SpraakSaam willen graag dat zoveel
mogelijk leerlingen met een TOS uit het VO en MBO de
mogelijkheid krijgen deel te nemen aan deze
bijeenkomsten in Rotterdam.

Daarom vragen zij de scholen, via brieven en mails, er alles
aan te doen om jongeren met een TOS en hun ouders van
deze regionale bijeenkomsten op de hoogte te stellen.
Omdat het volgen van de reguliere lessen belangrijk is voor
deze leerlingen, is er bewust voor gekozen deze
bijeenkomsten niet onder schooltijd te houden, maar op
zaterdagen. Spraaksaam heeft ook bijeenkomsten in
Utrecht en Groningen.

Contact
Michel Pellen, Kees Grundel en Robert Hoogvliet
SpraakSaam Regio Rotterdam
Opgeven kan via mail of met een telefoontje naar Michel
Pellen
M: 06-44 444 102
E-mail: michel.spraaksaam@gmail.com
www.spraaksaam.com/rotterdam
www.facebook.com/SpraakSaamTOS/
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