
Ervaar TOS

Voor ouders, opvoeders, leerkrachten en begeleiders van
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

'Ervaar TOS is een praktisch
ervaringscircuit met daarin een
tiental opdrachten gericht op
het ervaren van een
taalontwikkelingsstoornis'



Ervaar TOS is een ervaringscircuit,
ontwikkeld door Auris
Dienstverlening Goes, met daarin een
tiental opdrachten, gericht op het
ervaren van een TOS.

Door middel van de opdrachten ontdek
je zelf hoe het is om een TOS te
hebben en ga je dit ervaren in allerlei
dagelijkse situaties. Zo ontwikkel je
een positieve attitude, vergaar je
kennis en krijg je handvatten om
kinderen met een TOS te
ondersteunen in hun dagelijks
functioneren. Je oefent situaties die
thuis, op school en tijdens vrije tijd
kunnen voorkomen. Bij iedere
opdracht is de koppeling tussen
theorie en praktijk belangrijk. Spraak,
auditieve verwerking, woordenschat en
taalbegrip, woord- en zinsvorming en
taalgebruik vormen de basis van de
opdrachten.
 

"Je leert de TOS-
leerling te
begrijpen"
 
Het circuit wordt zelfstandig in
tweetallen doorlopen. Hierbij maak je
gebruik van een routekaart. Bij iedere
opdracht is er een instructiekaart en
achtergrondinformatie beschikbaar. Na
het doorlopen van het circuit vindt er
een plenaire terugkoppeling plaats. Zo
deel je met elkaar je ervaringen. Het
doorlopen van het circuit duurt ca 2
uur.
 

"Ik kan mij nu veel
beter inleven"
 
Als je eenmaal zelf ondervonden hebt
waar mensen met TOS tegenaan lopen,
kijk dan ook eens naar je eigen
handelen en routines.

 Op weke manier zorg je zelf misschien
weleens voor een “moeilijke opdracht”
voor iemand met TOS? Ben je zelf
altijd even duidelijk, creëer je
voldoende verwerkingstijd? Daarom
willen we bij elke opdracht naast een
theoretische onderbouwing een tip
geven om TOSvriendelijker te zijn.
 

 "Door de
opdrachten snap ik
welke frustraties
mijn leerling heeft"
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