
Orgaan van de Vereniging ter Bevordering van het 

Dootstommenonderwijs in Nederland en de Vereniging 

ter Bevordering van het Onderwijs aan Slechthoren

de en Spraakgebrekkige Kinderen in Nederland. 

\ 

(i-l 

r .gestoorde 
kind 7e jaargang no. 1 

februari 1 9 6 6 



H E T G E H O O R G E S T O O R D E K I N D 

Prof. H. Burgerschool 
Joh. Jongkindstr. 6 
Amsterdam-W. 

REDAKTIE 
VOOR DE SECTOR 
SLECHTHORENDENONDERWIJS 

Mw, N. M. Gelijns-Moleman 
eind-redaktrice 

K. W. Kortschot 
H. W. Schuts 

H. Klaasen, A. G. Bellschool. 

W. Roozeman, Mgr. Hermusschool 
Prinses Irenestraat 94 
Amsterdam 

VOOR DE SECTOR EINDREDAKTRICE 
DOOFSTOMMENONDERWIJS Mw. N. M. Gelijns-Moleman, 
. r i • i „ , Br. Ingenlioeslaan 258, Voorburg 

A. Ecndebak, Voorburg ^ 070-868624 
A. Cok, Rotterdam 
J. C. Cramer, Amsterdam ADMINISTRATEUR 
Br. Josepho, St. Michielsgestel G van Riet, 
Mej. A. G. Kerkstra, Gronnigen Fred Hendriklaan 34 's-Hertogenbosch 

DAGELUKS BESTUUR VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET 
DOOFSTOMMENONDERWIJS 

J. L. v. d. Have, Hoge Weidelaan 3, Voorburg, Voorzitter 
Mej. N. Rog, A. v. d Leeuwkade 64, Voorburg, Secretaresse 
H H. M. Jansen, Joh. Evertsenstr. 25, Huizen (N.H., Penningm. 

giro 357425 

DAGELIJKS BESTUUR VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET 
ONDERWIJS AAN SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE KINDEREN 

L. J. Pille, James Rosskade 5 hs, Amsterdam, Voorzitter 
A. Breve, Natersweg 5B, Rotterdam, Secretaris 
W. Bosman, Ridderlaan 1, Utrecht, Ledenadministratie 
Mej. W. J. M. Vermeulen, Gentsestraat 137, Scheveningen, Penningm., 

giro 509266 

INHOUD 
Vereniging tot bevordering van het onderwijs aan slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen in Nederland. 

a. Notulen v. d. Algemene Vergadering op 29 oktober 1965 
b. Jaarverslag over 1964 
c. Verslagen van de discussiegroepen 

1. kleuteronderwijs 
2. begingroepen 
3. tussengroepen 
4. Spraakgebrekkige kinderen 

Bespreking van de Holversmit-A-Test 
Jeugdcentrum voor slechthorende jongeren 
Boeken- en Tijdschriftenrubriek 
Nieuws van de scholen. 

HET TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT ELKE TWEE MAANDEN 
ABONNEMENTSPRIJS ƒ 10— per jjaar. Losse nummers ƒ 2,— 



1 

„Vereniging tot bevordering van het onderwijs aan 
Slechthorende en Spraakgebrekkige kinderen 
in Nederland" 

Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op vrijdag 29 okto

ber 1965 in he t Evert Kupersoord te Amersfoort. 

Aanwezig 108 leden. 
Na de opening van de vergadering door de Hr. Pille, volgen enige me

dedelingen: Er is een schrijven binnen gekomen van Zr. Marie waarin zij 

meldt helaas niet langer lid van de Vereniging te kunnen blijven aangezien 

zij een andere functie heeft gekregen. 

Naar aanleiding hiervan spreekt de Heer Pille over de grote verdien

sten van Zr. Marie voor het onderwijs en onze Vereniging. Hij deelt nog 

mede dat hij enige dagen geleden ter gelegenheid van de 70e verjaardag 

van Zr. Marie namens de Vereniging bloemen heeft gestuurd. Voorzitter 

stelt verder voor Zr. Marie te benoemen tot lid van verdienste. Onder luid 

applaus wordt dit voorstel door de vergadering geaccepteerd. Een telegram 

zal worden verzonden. 

Onze Vereniging heeft een brief ontvangen van de Vereniging voor 
Slechthorenden, waarin wordt gevraagd of ons bestuur vertegenwoordigd 
kan worden in de zgn. Jeugdcentrum-commissie. De Heer Pille zal deze 
vertegenwoordiging op zich nemen. Er zal namelijk binnen afzienbare tijd 
in Lunteren een Jeugdcentrum worden gebouwd waarvan onze scholen 
desgewenst gebruik kunnen maken voor het houden van werkweken. 

De notulen van de Algemene Vergadering 1964, gepubliceerd in het 

Tijdschrift van oktober 1965 worden goedgekeurd. 

Jaarverslag secretaris. 
Het jaarverslag over het verenigingsjaar 1964 wordt na voorlezing 

door de secretaris onder dankzegging goedgekeurd. 

Jaarverslag penningmeester. 
Naar aanleiding van het ontvangen financieel overzichl vraagt de 

Heer Van der Engh of het Tijdschrift in 1964 niets heeft gekost. Mejuf
frouw Vermeulen deelt hierop mede, dat de betalingen voor het Tijd-
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schrift reeds zó ver vooruit waren, dat in 1964 niets betaald behoefde te 
worden. 

Verslag kascontrole-commissie. 

De boeken zijn gecontroleerd door Groningen. De Heer Oostinga 
brengt verslag uit hierover en stelt naar aanleiding hiervan de Vergadering 
voor Mejuffrouw Vermeulen over het boekjaar 1964 décharge te verlenen. 
De A.V. geeft met applaus te kennen dat dit voorstel wordt ondersteund 
en geaccepteerd. 

Benoeming nieuwe kascontrole-commissie. 

Voor het boekjaar 1965 zal Leiden de controle op zich nemen, nl. 
Mej. A. Boes en de Heren J. J. Eekhof en A. B. den Hollander. 

Bestuursverkiezing. 

Aan de beurt van aftreden zijn de Heren De Bakker, Breve, v. d. 

Klooster en Koops. De Heer De Bakker stelt zich om gezondheidsredenen 

niet herkiesbaar, de overige leden wel. 

De Heren Breve, v. d. Klooster en Koops worden herkozen. 

Naar aanleiding van de vacature ontstaan door het niet herkiesbaar 
stellen van de Heer De Bakker, deelt de Heer Pille mede, dat het Bestuur 
een schrijven heeft ontvangen ondertekend door alle leerkrachten van de 
Mgr. Hansenschool te Heerlen waarin zij als candidaat stellen de Heer 
Goossens. De Heer Goossens heeft een bereidheidsverklaring voor een 
eventuele benoeming gezonden. 

De Algemene Vergadering geeft door applaus te kennen dat dit voor
stel geen bezwaren heeft zodat de Heer Pille de Heer Goossens als gekozen 
verklaart. In een welkomstwoord tot de Heer Goossens spreekt voorzitter 
de wens uit, dat de nieuwgekozene veel voldoening in zijn functie zal 
mogen vinden. 

Vaststelling volgende Conferentie. 

De Heer Pille stelt voor de conferentie 1966 wéér in het Evert Kupers-
oord te houden. Hij meent uit de gesprekken en reacties van de leden te 
hebben kunnen opmaken dat hier geen enkel bezwaar tegen zou zijn. 
De A.V. blijkt het unaniem met de woorden van de Voorzitter eens te zijn. 
Helaas blijken de geplande data, i.e. 27 en 28 oktober 1966, dus aanslui
tend aan de herfstvacantie, bezet te zijn door het Departement van 
Financiën. 
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De Heer Pille stelt daarom voor de conferentie te houden op 20 en 21 

oktober 1966. Aldus wordt besloten. 

Over de manier van confereren meent de Voorzitter kort te kunnen 

zijn. De wijze van groepsbespreking is uitstekend bevallen; er zijn nog zo 

veel onderwerpen te bespreken dat we de nu ingeslagen weg moeten blijven 

volgen. De A.V. is het hier mee eens. 

Rondvraag. 

Hr. van der Schaaf vraagt of het mogelijk is bij de volgende confe

rentie ook een gespreksgroep Sociale begeleiding te vormen. Voorzitter is 

dankbaar voor deze suggestie en zegt dat met deze vraag rekening zal 

worden gehouden. 

De Heer Van der Engh is van mening, dat er te veel hoofden in het bestuur 

zitten. Hr. Breve antwoordt hierop dat de verschillende bestuursleden in de 

loop der jaren hoofd zijn geworden. Mocht de A.V. van mening zijn dat dit 

een bezwaar is, dan zal zij voor tegencandidaten moeten zorgen bij het 

periodiek aftreden. Dit is echter tot heden nog niet gebeurd. 

Verder brengt de Heer Van der Engh naar voren dat het nieuwe be

sluit B.O. niet zo gunstig is met de klassedeler 12. Het indertijd opgestelde 

zgn. „Rapport Van Houte" was veel gunstiger. Met name voor de Ulo

afdelingen is het getal 12 veel te groot. Heer Verschoor deelt naar aan

leiding van dit laatste mee, dat voor de Ulo afdelingen een regeling is 

getroffen in die zin, dat de Ulo-groepen gerekend worden tot de zgn. bij

zondere groepen waarvoor het aantal 8 bedraagt. 

Toch vraagt de Heer Van der Engh zich af of wij als Vereniging niet veel 

meer betrokken moeten zijn bij het overleg, b.v. in het Overlegcentrum 

B.O. Want nu wordt er over ons onderwijs gesproken en beslist zonder dat 

wij enige stem hebben in te brengen. 

Voorzitter vraagt zich naar aanleiding van deze opmerking af of het 

niet mogelijk is via de Vakorganisaties steun te vinden in het overleg

centrum. 

Naar aanleiding van het artikel van de Heer Eendebak in het Tijd

schrift over de salarissen, vraagt de Heer V. d. Engh zich af of dergelijke 

artikelen in ons Tijdschrift thuishoren. Voorzitter adviseert daarop een 

tegenartikel te plaatsen. Tenslotte maakt de Heer V. d. Engh de opmerking, 

dat hij verleden jaar tijdens de Algemene Vergadering heeft gevraagd of 

een regelmatig contact met de hoofden van scholen niet mogelijk was. 

Hij heeft hierover niets vernomen. De Heer Pille deelt mee dat tegen zo'n 
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bespreking geen enkel bezwaar is en stelt daarom voor binnen niet al te 
lange tijd de hoofden bijeen te doen komen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de geanimeerde 
Algemene Vergadering 1965. 

A. BREVé. 

secretaris. 

JAARVERSLAG VAN DE „ V E R E N I G I N G T O T B E V O R D E R I N G 
VAN H E T O N D E R W I J S AAN S L E C H T H O R E N D E E N SPRAAK 
G E B R E K K I G E K I N D E R E N IN N E D E R L A N D " 

OVER H E T JAAR 1964. 

Dames en Heren, 

Het jaarverslag van onze Vereniging doet mij altijd denken aan-
Oude koeien uit de sloot halen. Bij het verzamelen van alle gegevens voor 
dn verslag dacht ik ook nu weer herhaaldelijk: moet ik dat nu nog op-
halen? Officieel ben ik echter vorig jaar gebleven bij 31 december 1963 
dus gaan we nu verder bij 1 januari 1961. onder het motto: misschien is 
het interessant voor hen die vèr na ons komen! 

Op de laatstgenoemde datum bedroeg het ledenaantal van onze Ver-
.'mgmg 171. Een jaar later, dus 31 december 1964 was dit aantal geste-en 
tot 179. In betrekkelijk korte tijd hebben we een enorme stijging door^e-
maakt: de Vereniging begon dertien jaar geleden met ruim vijftig leden. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat er toen vier scholen voor slechthorende 
kinderen waren; nu zijn er achttien. Het is voor het gehoorgestoorde en 
spraakgebrekkige kind te hopen dat de stijging van het aantal leerkrach-
ten zal doorgaan. 

Uw bestuur kwam in het jaar 1961 drie keer bijeen. Daarnaast had 
het dagelijks bestuur nog enige keren contact met o.a. de Hoofden van 
scholen, het Curatorium van de vakopleiding, het Ministerie van Maat-
schappelijk Werk en het Ministerie van O. K. en W.. In deze vergaderingen 
kwamen o.a. de volgende punten aan de orde: het Tijdschrift, de Studie-
conferentie 1965, de opleiding en het Maatschappelijk Werk. 

Het Tijdschrift. 

In de redactie van het Tijdschrift waren vacatures ontstaan door het ver-
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trek van de Heer Koops, om gezondheidsredenen, de Heer Schutten, wegens 

het aanvaarden van een andere functie. Tijdens de Algemene Vergadering 

van 30 oktober 1964 was het niet mogelijk in de vacatures te voorzien. 

Het bestuur werd toen door de A.V. gemachtigd te pogen tot een oplossing 

te komen. De grote moeilijkheid bleek de coördinatie tussen de verschil

lende redactieleden te zijn. Gepoogd werd daarom redactieleden te vinden 

aan eenzelfde school, zodat het regelmatig contact geen moeilijkheden zou 

opleveren. Op de prof. H. Burgerschool was dit mogelijk: als leden van de 

redactie werden gevraagd Mevrouw Gelijns-Moleman en de Heren Klaasen, 

Kortschot, Linsen en Schuts. Allen waren bereid deze moeilijke taak op 

zich te nemen. 

Er was echter nog een probleem: reglementair moest de Hr. Eendebak 

als Eindredacteur van het Tijdschrift aftreden en deze taak overdragen 

aan de sector Slechthorenden. Mevrouw Gelijns bleek bereid deze verant

woordelijke functie op zich te nemen. 

Namens het bestuur wil ik onze nieuwe redactie i.h.b. de Eindredac

trice van harte succes toewensen. 

Alvorens het jaarverslag te vervolgen is, namens onze gehele Vereniging, 

een hartelijk woord van dank op zijn plaats aan de Heer A. Eendebak 

voor de voortreffelijke wijze waarop hij jarenlang het Eindredacteurschap 

heeft vervuld! 

De opleiding. 

Reeds tijdens de Algemene Vergadering 1964 werd uiteengezet hoe de 

opleiding die uitgaat van het Seminarie voor leerkrachten aan onze scho

len zou worden opgezet. Deze opleiding, een 4-jarige, is in oktober 1964 

begonnen. Daaraan voorafgaande hebben echter verschillende besprekin

gen plaats gevonden met o.a. de hoofden van onze scholen, vertegenwoor

digers van de Vereniging tot bevordering van het Doofstommenonderwijs 

in Nederland en met de Directie van het Seminarium. Het curatorium van 

de opleiding, grotendeels samengesteld uit vertegenwoordigers van het 

Doven- en Slechthorenden-onderwijs, komt regelmatig bijeen en volgt de 

opleiding als het ware op de voet. Hoewel nog niet de ideale situatie 

bereikt is, is Uw bestuur van mening dat men nu toch een eind op de 

goede weg is gekomen. Contact van het curatorium met degenen die de 

opleiding volgen blijft echter noodzakelijk. 

Maatschappelijk Werk. 

Aan alle schoolbesturen was verzocht om, indien dit gewenst werd, 
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vóór mei 196 ! een verzoek tot het Ministerie van Maatschappelijk Werk te 
richten ter verkrijging van subsidie voor het salaris van een maatschappe
lijk werker(ster). Naar aanleiding hiervan had Uw secretaris op 7 juli 
een bespreking met de Heer A. Linde van het Ministerie. Het bleek name
lijk dat slechts een beperkt aantal scholen subsidie had aangevraagd. 
Teneinde tot een uiteindelijke oplossing te kunnen komen was het de wens 
van de Heer Linde, dus van het Ministerie, weer een bespreking te hebben 
met de vertegenwoordigers van alle besturen of scholen. 

Het organiseren van deze vergadering was echter niet eenvoudig. 
Enige besturen hadden namelijk bezwaar tegen de gang van zaken. Hoewel 
regelmatig contact met de Heer Linde werd gehouden kwam er geen 
oplossing. Pas tegen het einde van 1964 zag het er naar uit dat de door 
het Ministerie gewenste bespreking gehouden kon worden. 

Het lijkt op een feuilleton: nu het spannend wordt moet ik eindigen. 
De rest van het verhaal speelt namelijk in 1965! 

Studie-conferentie 1964. 

Op 29 en 30 oktober werd de jaarlijkse Studie-conferentie gehouden 
in „Woudschoten" te Zeist. 

Zr. Marie en Zr. Adelia vroegen op de eerste conferentiedag de aan
dacht voor de kleuters. Zr. Marie gaf een uiteenzetting over „Het belang 
van het voorbereidend onderwijs aan onze scholen". Op de haar bekende 
duidelijke wijze onderstreepte zij nog eens scherp de noodzaak van dit 
onderwijs. Met recht werd hier het woord „onderwijs" gebruikt omdat de 
taalopbouw van de kleuters een zeer belangrijke voorbereidende onderwijs
taak is. 

Vervolgens gaf Zr. Adelia een overzicht van haar manier van werken 
met haar kinderen waarna in de middag een demonstratie met een vijftien
tal kleuters uit Eindhoven werd gegeven. De wijze van aanbieding was 
zeer instructief voor velen van ons. 

Het avondprogramma werd voor het grootste gedeelte verzorgd door 
Mejuffrouw van Eldik, wij zouden hierbij kunnen zeggen: zoals gewoonlijk. 
Dit kan door mij slechts bedoeld zijn als een welgemeend compliment. Ik 
meen dan ook, dat een hartelijk woord van dank aan Mejuffrouw Van 
Eldik in dit jaarverslag op zijn plaats is. 

De ochtend van de 30e oktober werd besteed aan de Algemene Ver
gadering. Een verslag hiervan is reeds gepubliceerd in het Tijdschrift van 
juni 1965. 

Tenslotte hield Mejuffrouw drs. B. Schippers in de middag een in-
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leiding over „Het psychologisch onderzoek van slechthorende en spraak-
gebrekkige kinderen". Vooral voor hen die nog maar kort bij ons onder
wijs werkzaam zijn gaf deze lezing interessante aanwijzingen. 

Om ongeveer vier uur werd de conferentie gesloten. Wij konden weer 
terugzien op een voor velen instructieve bijeenkomst. 

Dames en Heren, 
Hiermede hoop ik U een voldoende overzicht te hebben gegeven van 

hetgeen in onze Vereniging in 1964 is besproken en bereikt. Natuurlijk 
zullen er wel wensen blijven. Ik denk hierbij aan salarisregeling, leerlin-
genschaalverlaging, een wettelijke regeling voor ons Ulo-onderwijs. Tot 
heden heeft Uw bestuur aan deze onderwerpen de nodige aandacht besteed 
en U kunt er van overtuigd zijn, dat onze aandacht geen moment zal 
verslappen. Ik wil alleen besluiten met het volgende woord: geduld! Maar 
dat heeft U, anders zou U niet bij ons onderwijs zijn. 

Rotterdam, 29 oktober 1965. 
A. Breve. 

VERSLAGEN VAN DE BESPREKINGEN TIJDENS DE 
STUDIECONFERENTIE VAN DE VERENIGING TOT 
BEVORDERING VAN HET ONDERWIJS 
AAN SLECHTHORENDE EN SPRAAKGEBREKKIGE 

KINDEREN 

Het kleuteronderwijs 

De drie vragen welke aan de discussiegroepen gesteld werden waren: 

1. Hoe bieden we de taal aan. 
Wat doen we ermee? 

2. Hoe is de aanpak, wanneer we het individueel of klassikaal doen? 
3. Hoe is ons kontakt met de begingroepen ? 

Juist omdat we de voorschool moeten zien als een organisch deel van 
de gehele school dienen we ons af te vragen, hoe de aanbieding van de taal 
dient te geschieden. Doen we het klassikaal of individueel. Hiermede hangt 
o.a. samen het probleem der apparatuur. 

Degenen die de klassikale aanbieding van taal voorstaan, gaan uit van 

het standpunt: 
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a. dat het sociale element via het klassikale systeem beter aan zijn trekken 
komt. 

b. men aktiveert elkaar voortdurend, in welke mate het kind dan ook 

gehandicapt is, ook voor hem de natuurlijke bron en basis van de taal 
ontwikkeling is. 

Het klassikale systeem wil tijdens het klassegesprek een zekere ge
bondenheid van het kind. Buiten deze tijd om krijgt het kind alle moge
lijke vrijheid, die het als kleuter zo broodnodig heeft. Men gaat bij het 
klassegesprek uit van een belevingselement, soms ook van een projekt. 

De bedoeling is dat in een les, dikwijls ook in meerdere lessen, 
a. de artikulatie. 
b. het liplezen. 
c. de hoortraining. 

d. de begripsverduidelijking. 
e. het woordbeeld 

aan bod komen. 

Het individuele systeem. 

Men gaat hierbij uit van het standpunt dat men de taalarme, slecht
horende kleuter woorden en begrippen moet leren, alvorens men een 
gesprek op gang kan brengen. 

De aanpak is dus individueel. 

Men onderkent evenwel de noodzaak van het gesprek, omdat via dit 
gesprek de sociale rol van de taal tot uiting komt. 
In de praktijk zien we het volgende: 

Bij de klassikale aanpak destilleert men a.h.w. uit het gesprek de woorden 
en begrippen. 

Bij de individuele aanpak brengt men woorden en begrippen bij en komt 
men zo tot een groeps- of klassegesprek. 

Het klassikale systeem moet echter individueel bijwerken. 
Dit bijwerken kan geschieden: 

1. tijdens het klassegesprekje 

2. men kan de kleuters die achterblijven nog eens helpen tijdens het 
vrije spel 

3. men kan ook samenwerken met de logopaediste. 

vraag 2. 

Deze vraag werd grotendeels verweven in de beantwoording van 
vraag 1. 
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Toch willen we een voorbeeld geven. 

We zullen starten bij het individuele systeem. 

De zwaar gehoorgestoorde kleuter biedt men voorwerpen en woordjes 

aan, bijv. pop - aap - bal. 

Deze woorden moet de kleuter leren uitspreken, begrijpen en duiden. 

Naderhand leert men ook de letters van het woord. 

Bij de verder gevorderden biedt men 's morgens enkele woorden aan, 

die belevingsvol zijn en tracht men te komen tot de opbouw van een zin. 

Bij het klassikale systeem gaat men, zoals we reeds zeiden, uit van een 
beleving, op andere scholen ook wel van een projekt. Hierbij wordt aan
dacht besteed aan begripsvorming, artikulatie, liplezen, hoortraining. Men 
komt ook tot het globaal lezen van woorden en zinnetjes. 

In elk systeem huldigde men het standpunt: 
dat het spelelement, het veroveringselement bij de aanbieding van taal 
steeds aanwezig moet zijn. 

Taaiaanbieding zien we betrekkelijk breed. 
We noemen: 

Het klassegesprek 
het individuele gesprek. 

Taal wordt echter ook aangeboden tijdens: 
het spel, 
tijdens het eten. 

bij het zingen en tijdens muziek, dramatiek, eigenlijk de 
gehele dag, en in alle mogelijke vormen. 

Van urgent belang is, dat de leidster zich constant bewust is, dat zij 
„ergens" de taak van de moeder moet overnemen. Dus via het „natuur
lijke" gesprek, steeds de taaiverovering van het kind moet stimuleren. 

Vraag 3 was: 
Hoe is ons kontakt met de begingroepen ? 

Wij menen dat het kontakt met de begingroepen, juist in onze tak 

van onderwijs zeer hecht is. 

De voorschool tracht de slechthorende kinderen zo snel mogelijk leer-

rijp te maken. Dit houdt in dat deze voorschool probeert zowel de ontwik

kelingsachterstand en de kontakt-stoornis zo klein mogelijk te maken. 

Omdat alle werkzaamheden daarop gericht zijn, is men voortdurend 

bezig met 
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Ie. begripsvorming en taaiuitbreiding. 

Hierbij gebruikt men o.a. papier, potlood, bord, letterplanken enz. 
2. met articulatieonderwijs. 

liplezen en hoortraining. 

Tijdens deze lessen komt men automatisch tot acoustische en visuele 
analyse. 

Dit zijn de voorbereidende oefeningen van het leesonderwijs. 

Is het verwonderlijk dat de leidster zich automatisch gaat richten 
op het didactisch pedagogisch systeem, dat er in de school gevolgd wordt. 

Dit natuurlijk met behoud van het eigensoortige van het kleuter
onderwijs. 

Ideaal zou zijn wanneer elke school een tussengroep zou hebben. 
Hiermee bedoelen we dat er een overgangsgroep zou moeten zijn tussen de 
specifieke kleuterklas en de eerste leergroep. 

H E T LEES- E N T A A L O N D E R W I J S IN DE 
JONGSTE L.S. G R O E P E N 

Bij de discussie bleek dat er grote verschillen zijn in de organisatie 
van de diverse scholen. 

la Scholen met kleuterklassen 

Als er kleuterklassen aan de school verbonden zijn, wordt dit door de 
leerkrachten van de lagere school afdeling als grote steun ondervonden. De 
kinderen zijn al als slechthorende kinderen opgevangen. Ze hebben, indien 
mogelijk en nodig, een hoorapparaat gekregen waarmee ze al vertrouwd 
geraakt zijn. Ze hebben al een luisterinstelling en een gelaatgerichtheid 
gekregen. Er is al gewerkt aan hun taalopbouw. 

Ib Daar waar geen kleuterklassen zijn komen de kinderen op de lagere 
schoolleeftijd op onze scholen. Er zijn ook wel gevallen dat de kinderen 
reeds met hun vijfde, soms zelfs vierde jaar op de lagere school afdeling 
komen. 

2a Scholen met differentiatie in groepen op grond van taalbezit. 

Aan enkele grotere scholen zijn speciale groepen voor kinderen 

die extra zorg nodig hebben bij hun taalopbouw. In veel gevallen zijn dit 

ook de zwaarslechthorenden, maar de differentiatie wordt zeker niet alleen 

maar gemaakt aan de hand van het audiogram. Soms vindt men in deze 

groepen ook kinderen met andere afwijkingen b.v. spasticitrit. autisme. 
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26 In scholen zonder deze dijjcrrnliatie zitten de kinderen met vrijwel 
normaal taalbezit in dezelfde groep als kinderen met grote hiaten in 
de taal. Bij de besprekingen kwam naar voren, dat wanneer er in zo'n 
groep maar één of twee kinderen met een gering taalbezit zijn, het erg 
moeilijk is, deze kinderen voldoende aan hun trekken te laten komen. 

Als logisch gevolg van de genoemde verschillen is ook de aanpak van 
het lees- en taalonderwijs op de diverse scholen anders 

Een belangrijk punt in de discussie was de kwestie van het al of niet 

klassikaal lesgeven. 

De voorstanders voor het klassikale systeem legden zeer sterk de na
druk op de klassikale taaiaanbieding. Zij zeiden dat dit met klassikale hoor-
apparatuur mogelijk is. Daarnaast geeft men individuele beurten, aange
past aan de kinderen. 

Tegenover het klassikale standpunt stonden de voorstanders voor het wer
ken met kleinere groepjes. Zij menen dat zelfs op een school waar gediffe
rentieerd wordt naar taalbezit, de verschillen tussen de kinderen in één 
groep nog zó groot zijn, dat het klassikaal werken onmogelijk is. Deze ver
schillen worden niet eens weggevaagd als de klasseapparatuur ingeschakeld 
wordt. 

De groepen verdeelt men in kleinere groepjes van kinderen die onge
veer op hetzelfde niveau staan. Deze kinderen zitten bij het mondeling on
derwijs dicht bij de leerkracht om het contact via horen en liplezen zo groot 
mogelijk te doen zijn. Liplezen blijft toch ondanks alle apparatuur een 
enorm belangrijk hulpmiddel. 

De methoden voor lezen en taal lopen op de diverse scholen ook sterk 
uiteen. Sommige scholen maken gebruik van bestaande leesmethoden, die 
men natuurlijk aanpast aan onze kinderen. 

De een geeft de voorkeur aan een globale methode terwijl de ander deze 
juist weer overboord gezet heeft om met een analytisch- synthetische me
thode te gaan werken. Enkele scholen volgen geen bestaande methode maar 
volgen een eigen weg. Hier enkele voorbeelden. 

1. Men gaat uit van voorwerpen die door de leerlingen meegebracht 
worden. 

De kinderen (waaronder 1- en 5 jarigen) moeten eerst voorwerp bij voor
werp leggen 

dan voorwerp bij plaatje 

voorwerp bij woord 

plaatje bij woord 
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De woordjes en ook korte zinnetjes worden globaal gelezen. Na enige tijd 

volgt de analyse. 

2. Een andere leerkracht gaat uit van de namen van de kinderen. 

Deze namen worden op speciaal papier geschreven dat op het flanelbord 

kleeft en ook aan de kleren blijft hangen. Naast deze namen komen de 

namen van allerhande voorwerpen uit de omgeving van het kind. Lang

zamerhand wordt in de richting van een boekje gewerkt. De begrippen 

uit dit boekje worden aan de kinderen aangeboden, maar het boekje zelf 

krijgen ze nog lang niet in handen. Na enige tijd komt men tot de spontane 

analyse door b.v. alle woordjes met een oo onder elkaar te zetten. 

3. Op een van de scholen wordt een eigen gemaakte lees- taal metho

de gebruikt die gebaseerd is op de methode Breukelaar. Men gaat uit van 

eenvoudige zinnetjes zoals: Oom eet. Oom eet een peer enz. Hierbij wordt 

veel zelfgemaakt materiaal gebruikt. In de klas zijn alle plaatjes en voor

werpen geëtiketteerd. Langzamerhand worden de woordjes aangeleerd uit 

de methode Hoogeveen, waardoor een aansluiting op de leesboekjes wordt 

gevormd. 

4. Aan een van de scholen waar naast een aanvangsgroep voor licht-
slechthorenden er een is voor de zwaarslechthorenden wordt in deze laatste 
groep geen speciale methode gebruikt. Het uitgangspunt is de beleving. Bij 
het taalonderwijs gaat men uit van dingen die de kinderen meebrengen en 
van gebeurtenissen die zij meemaken. 

De lesjes die hieruit voortkomen worden op het bord geschreven en 
blijven daar enkele dagen staan. N.a.v. deze lesjes worden tijdsbegrippen 
en ruimtelijke begrippen aangeleerd. Uit de belevingslesjes worden de let
ters geanalyseerd. De volgorde is bepaald door akoestische verschillen. Be
grippen die een voorbereiding voor het latere rekenen vormen worden ook 
behandeld, b.v. dik - dun, groot - klein, meer - minder. 
Als voorbereiding voor het dictee worden enige voorwerpen op tafel gelegd. 
De kinderen moeten ze goed bekijken. Juf doet een doek er over en de kin
deren mogen de voorwerpen op een blaadje tekenen. Later mogen ze de 
namen van de voorwerpen opschrijven. 

5. Op een andere school waar differentiatie naar taalbezit plaats 

heeft, wordt in de „gewone" groep een bestaande lees-taalmethode gevolgd, 

waarbij toch steeds bij elke zin nagegaan wordt of deze taal ook 't eigen

dom van de kinderen is. Als je sommige zinnen in taaiboekjes leest vraag 

je je af of goedhorende kinderen ze begrijpen. 

In de groep waar de kinderen met weinig of geen taal taal geplaatst wor-
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den, gaat men uit van een zelfgemaakt leesplankje naar 't idee van Hooge-
veen maar met woorden die praktisch meer waarde hebben voor onze kin
deren. Waarom zou je b.v. 't kind met veel moeite 't woord „jet" leren, 
als 't zijn hele leven waarschijnlijk geen „jet" meer tegenkomt. Neem voor 
de j dan liever 't woord „jas", dat heeft hij alle dagen nodig. Evenals bij 
Hoogeveen worden de letters geanalyseerd uit deze normaalwoorden. Met 
de geanalyseerde letters worden weer andere woorden gemaakt b.v. t 
woord „soep" Juf kookt echt soep, de kinderen eten de soep op en er wordt 
een lesje over gemaakt. Dit lesje komt op het bord, wordt door de kinderen 
overgeschreven, en dient als leesstof. Het woordje „kast". Er wordt een kast 
getekend met allerlei dingen er in waarvan de kinderen de namen al ken
nen b.v. kaas, koek een reep. Dan komt er een muis in de kast en eet alles 
op. De leerkracht tekent alles zoveel mogelijk en de kinderen leven mee 
alsof ze bij een echte film zitten. Ze helpen juf van alles er bij te fantaseren. 
Tenslotte loopt de muis heel dik weg. Mama komt bij de kast en alles is op. 
Zo kunnen deze woorden toch echt tot leven worden gebracht voor de kin
deren. Daarnaast wordt ook alles aangegrepen wat door de kinderen zelf 
naar voren wordt gebracht. Al deze lesjes samen vormen het „leesboek". 

Over het zuiver technisch lezen ontspon zich een geanimeerde discus
sie. Er was een aantal leerkrachten die meenden dat de zwaar slechtho
rende kinderen niet genoeg vaardigheid in het lezen krijgen als zij alleen 
maar lezen wat ze begrijpen. Dit laatste is n.l. in veel gevallen aanvankelijk 
nog erg beperkt. Als het technisch lezen niet goed „zit" dan krijg je later 
moeilijkheden met het zuiver schrijven. Deze mensen gebruiken leesrijtjes 
als „pak-paf-pas-pan enz. Dus zuiver als een oefening om de vaardigheid 
in het lezen te verkrijgen. Zij vinden het niet ideaal, maar zien het als een 
noodzakelijk kwaad. Zij zeggen de kinderen ook dat deze woordjes niets 

betekenen, behalve natuurlijk als er een woordje bij voorkomt dat wel be
tekenis voor het kind heeft. Zo gauw het kind technisch lezen kan, worden 
deze oefeningen over boord gezet. 

Andere leerkrachten wilden van deze oefeningen voor het technisch 

lezen beslist niets weten, en de kinderen alleen zinvolle stof laten lezen. Zij 

Muiden het niet zo noodzakelijk dat het kind zo gauw mogelijk kan lezen. 

De eerste groep achtte dit wel van groot belang ook al om de grote 

steun die het schriftbeeld biedt bij het uitspreken van de woorden. 

Een ander punt dat tijdens de discussie naar voren kwam was de 

grootte van de groepen. Iedereen was het er over eens dat vooral de jongste 

groepen minder groot zouden moeten zijn, dan nu het geval is. In enkele 

scholen wordt het probleem enigszins opgelost door het inschakelen van 
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assistenten, maar ideaal is het nog niet. 

Bij het verslag dat in de gehele vergadering over de discussie gegeven 

werd, is heel sterk de nadruk gelegd op het klassikale onderwijs. 

Bij het nalezen van het verslag dat door de notulanten over de discussie 

gemaakt is, blijkt de mening, dat men het er algemeen over eens was 

dat het klassikale systeem de ideale en noodzakelijke vorm van onderwijs 

zou zijn op een misverstand te berusten. 

N. M. Gelijns-Moleman. 

S E C T I E R A P P O R T VAN DE T U S S E N G R O E P 

Bij het plaatsnemen bleek al direct dat deze groep veel te groot was. 
Dit houdt in dat ook de spreiding veel te groot was. Sommige collega's 
hadden leerlingen van 7—9 jaar, anderen leerlingen van 11 jaar en ouder 
in hun groep. Dit werkte nogal eens verwarrend toen men kwam te spre
ken over de aan te bieden leerstof. 

B.v. zo vonden enige collega's het aanleren van de tijdsbegrippen 
echt stof voor de aanvangsgroepen, terwijl anderen dit stof vonden die 
toch herhaaldelijk ter sprake moet komen. 

Onze gehele discussie werd verder enorm beïnvloed door de factor: 
wat bedoelen we met een licht s.h. kind en wat bedoelen we met een zwaar 
s.h. kind. Het gevolg hiervan was dat men soms langs elkaar heen praat
te. Worstelend met deze moeilijkheden kwamen nu achtereenvolgens de 
onderstaande vragen aan de orde: 

1. Hoe is l w methodiek ? 

2. Welk materiaal gebruikt V en hoe gebruikt (J dit ? 
3. Werkt U klassikaal, individueel of in groepen? 

1. Het kind moeten we tot mondeling en schriftelijk taalgebruik brengen. 
Hoe en in welke vorm doen we dit? 

5. Wat is er van de taalmethoden van het gewoon lager onderwijs te 

gebruiken? 

1. Hoe is Uw method iek? 

Men ging in 't algemeen uit van een bestaande taalmethode. Deze 

methode probeerde iedereen aan te passen aan zijn groep. Hiernaast wordt 

eigenlijk alles aangegrepen om het kind de taal te laten beleven zowel in 
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gespreksvorm als door middel van aan het kind aangepaste leermiddelen. 
Om het kind tot een vrije taaiexpressie te brengen gebruikt men een klas-
segesprek, bordles, dagboek, belangstellingscentrum, krantenknipsels, to
neel, pantomimespel enz. 

2. Welk mater iaa l gebruikt U en hoe gebruikt U d i t? 

Men gebruikte de leerspelletjes van de L. en S. methode, bibliotheek-
boeken, variaschriften, stencils met verwerking van veel voorkomende 
taalmoeilijkheden; zelfgemaakt materiaal voor lotto's, rubriceer- en sor-
teeroefeningen. Leermiddelen voor het aanleren van de tijdsindeling b.v. 
een sorteerplankje voor de dagen van de week met de begrippen vandaag, 
morgen, gisteren, enz. 

Verder de les met de opdracht: zet de volgende zinnen in de goede 
volgorde, (volgens Paulusse en Voorwinden.) 

Klassikale wandplaten, een „s.h. encyclopedie" in kaartsysteem 
verwerkt. Verzameling van aanschouwingsmateriaal (b.v. granen, peul
vruchten enz.) 

3. Werk t U klassikaal, individueel of in groepen? 

Er wordt klassikaal uit taalboeken gewerkt. Er wordt individueel uit 
taalboeken gewerkt. Ook verdeelt men zijn groep wel in groepjes waarin de 
kinderen op gelijk taalniveau staan. Bij de klassikale lessen en het werken 
in kleine groepen blijft de individuele hulp altijd van kracht. 

Om het contact tussen de leerlingen onderling te bevorderen maakt 
men naast de individuele aanpak ook gebruik van klassegesprekken 
over verschillende onderwerpen. 

1. Het kind moeten we tot mondel ing en schriftelijk taalgebruik 
brengen. Hoe en in welke vorm doen we d i t ? 

Mondel ing: In pantomimevorm. In pantomimevorm plus een vertel

ler. Hieruit vloeit voort 't toneelspel. Verhalen navertellen, verhalen na

vertellen uit het gezichtspunt van één der hoofdpersonen. Vrij verhaal door 

een van de leerlingen laten vertellen, waarna discussie door de andere 

leerlingen. 

Zinnen laten nazeggen ter controle van wat werd opgevangen. Nu 

kwam de vraag: Heeft lesjes uit 't hoofd leren zin? Voor begrepen lesjes 

was het antwoord: ,.Ja", in verband met het aanleren van een juiste zins

bouw. Een volgende vraag was nu: Moet dit klassikaal, individueel of in 

groepjes opgezegd worden? In groepjes en individueel wèl. maar klassi-
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kaal alleen door diegenen die nadruk willen leggen op melodie, ritme en 
accent. 

Schriftelijk: Sommigen laten iedere dag een vrij kort opstel maken. 
Om de kinderen hiertoe te brengen werd zelfs de opdracht: „lieg maar 
raak", door een der leerkrachten ter stimulering aangegrepen. 

De verwerking van de mondelinge lessen. Het werken uit taalboeken. 
Brieven schrijven. 

5. Wat is er van de taa lmethoden van het gewoon lager onderwijs 
te gebruiken? 

Er bestaan geen speciale taalmethoden voor het onderwijs aan s.h. kinde
ren. Daarom is het de taak van de leerkrachten bij het slechthorende 
onderwijs, de bestaande methoden van het gewoon lager onderwijs aan te 
passen aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. 

Conclusie: Hoewel de groep en de spreiding in de groep te groot was 
om tot de meer vruchtbare gedachtenwisseling te komen, lijkt deze vorm 
van confereren ons bijzonder aantrekkelijk, mits aan eerdergenoemde be
zwaren wordt tegemoet gekomen. Willen we in de toekomst tot een nog be
ter resultaat komen, dan lijkt het ons noodzakelijk te komen tot kleinere 
gespreksgroepen (niet meer dan 10 a 12), meer differentiatie en beperking 
van het te bespreken onderwerp. 

VERSLAG DISCUSSIEGROEP 

S P R A A K G E B R E K K I G E K I N D E R E N 

Een verheugend feit mag het genoemd worden, dat op de veertiende 
conferentie van de Vereniging voor Onderwijs aan Slechthorende en 
Spraakgebrekkige Kinderen een nieuwe vorm van confereren toegepast 
werd, waarbij de afdeling onderwijs aan spraakgebrekkige kinderen de ge
legenheid geboden werd haar specifieke problemen met verscheidene col
legae te bespreken. Dat het een vruchtbare vorm van confereren was, 
bleek uit het enthousiasme waarmee de probleemstelling, het taalonderwijs, 
benaderd werd. 

Aan de discussie namen deel de vertegenwoordigers van scholen uit: 

Amsterdam. Den Haag, Rotterdam, Leiden en Haarlem — deze laatste 

school heeft nog geen groep van spraakgebrekkige kinderen. 

Bijna alle groepen, aanvangsgroep, middengroep, eindgroep, waren 
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vertegenwoordigd. Het ontbreken van de vertegenwoordiging van het 
kleuteronderwijs werd betreurd. 

Ter oriëntatie enkele cijfers. Aan de school in Amsterdam zijn 7 
leerkrachten en 2 kleuterassistenten verbonden. In Den Haag 1 leerkrach
ten, in Rotterdam 8 leerkrachten — dit laatste cijfer heeft betrekking op 
2 scholen — in Leiden 3 leerkrachten. 

De logopedisten, al of niet vast verbonden aan een school, zijn meege
teld. 

Het aantal leerlingen in Amsterdam bedraagt 90, waarvan alle 90 een ge

hemelte-defect hebben. 

Den Haag telt 50 leerlingen, waarvan 27 gehemelte-defecten. Rotter
dam telt 92 leerlingen, waarvan 35 gehemelte-defecten en Leiden telt 30 
leerlingen, waarvan ongeveer 7 gehemelte-defecten. 
Amsterdam beschikt over 2 kleutergroepen. 

Het spreek-technische gedeelte van het onderwijs wordt — behalve in 

Den Haag, waarbij klasseonderwijzer tevens de logopedische behande

ling verricht, omdat voor de spraakgebrekkige leerlingen een logopediste 

niet beschikbaar is (unaniem werd hier de verwondering over uitgespro

ken ) — in alle steden door een logopediste behandeld. 

Als kanttekening dient nog geplaatst te worden dat in Amsterdam de lo

gopedische behandeling door de klasseleerkracht-logopedist verricht wordt. 

Hiernaast is voor de oudere kinderen aanvullende behandeling door een 

vakleerkracht-logopedist. 

Een ieder was ervan doordrongen dat de combinatie onderwijzer-lo

gopedist een voor het onderwijs aan spraakgebrekkige kinderen — en daar 

niet alleen — een ideale combinatie is. Tevens werd opgemerkt dat het 

uitoefenen van beide functies, zoals dit in Den Haag en gedeeltelijk ook in 

Amsterdam geschiedt, om didaktische redenen niet aanbevelenswaardig is. 

De situatie in Den Haag is hier een duidelijk voorbeeld van: door de 

tweeledige taak van de klasseleerkracht komt het kind én op het gebied 

van het onderwijs én ten aanzien van de logopedische behandeling tekort. 

Uit de sectiegroep kwam duidelijk naar voren de noodzaak om meer 

logopedisten aan dergelijke scholen te verbinden. Met nadruk werd vast-

gesteld dat op dit terrein nog veel werk te verrichten is. 

Hier ligt ook een belangrijke taak voor de besturen van verscheidene ge

meenten. 

Na deze vrij lange algemene inleiding wil ik U informeren over de 
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resultaten van de discussies met betrekking tot het taalonderwijs aan 
spraakgebrekkige kinderen. 

Het mag enigszins bevreemden dat het kernonderwerp, bedoeld taal
onderwijs, niet die plaats in het verslag inneemt die men zou mogen ver
wachten. 

U moet hierbij in aanmerking nemen: dit is de eerste maal dat leer
krachten werkzaam bij het onderwijs aan spraakgebrekkige kinderen de 
gelegenheid geboden wordt van gedachten te wisselen omtrent organisatie, 
methodiek, didaktiek en vele andere problemen. 

Vrijwel alle leerkrachten volgden de principes van individualisatie, 
gebaseerd op het antropocentrische fenomenologische karakter van de hui
dige didaktiek en differentiatie van de leerstof. 

Aangezien bij de meeste leerlingen een relatieve taalontwikkelingsach-
torstand te constateren valt wordt dit probleem als uitgangspunt bij het 
taalonderwijs genomen. 

Vooral in de aanvangsgroepen wordt intensief aan de uitbreiding van de 
woordenschat van het kind gewerkt. Bedoelde uitbreiding geschiedt aan de 
hand van: klassegesprekken, leergesprekken, eenvoudige rubriceeroefe-
ningen, expressieve taalverwerking, lotto *, e.d. 

De individuele inventiviteit van de leerkracht is hierbij een belang
rijke factor. 

Een accentverschil viel te constateren in het taalonderricht aan de 
Amsterdamse school. De oorzaak ligt in het feit, dat deze school alleen 
door kinderen met gehemelte-defecten bezocht wordt en het spraaktech-
nische gedeelte primair is, aangezien deze kinderen — en dit met enig 
voorbehoud opgemerkt — over een normale intelligentie beschikken. De 
leerkrachten volgen derhalve het leerprogramma van de gewone lagere 
school. (Dit houdt niet in dat de principes van de moderne didaktiek niet 
gevolgd worden). 

De waarde van het experimenteren, individueel, en het publiceren 

van de resultaten, waarop de voorzitter van de vereniging de Heer Pille 

in zijn openingswoord reeds wees, werd nog eens benadrukt. 

' het lotto is een dankbaar spel, dat in vele vormen aangeboden kan worden en 
waarbij de taal op vele manieren ingeschakeld kan worden. Zowel geleide als 
spontane verwerking van dit spel is mogelijk. Het gebruik hangt ook hier weer 
af van de inventiviteit van de leerkracht. 
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Als algemene tendens werd geconstateerd, dat — en velen zullen dit 

reeds voor zich opgemerkt hebben — de taalschat waarmee het kind op 

school komt vaak te gering is als basis voor taalonderwijs. Research op dit 

gebied ontbreekt. Mogelijke oorzaken: verzakelijking van het wereldbeeld, 

niet voldoende aandacht van de ouders voor het jonge kind, teveel aan

dacht (men denke aan de verwenning van het gehandicapte kind) en de 

relatie geringe woordenschat — het spraakgebrek, waardoor de taak van 

de leerkracht aanmerkelijk verzwaard wordt. 

Zonder de waarde van de sectiebespreking teniet te doen, vormde het 

korte tijdsbestek waarin bedoelde bespreking plaats vond, de summiere 

voorbereiding van de gespreksdeelnemers en het te ruime discussieonder

werp „taalonderwijs", een beletsel om tot sluitende conclusies te komen. 

De vele onderwerpen die nu onbesproken zijn, vragen om een voort-

zctling van dergelijke discussies en bijeenkomsen. Uit naam van de sectie-

groep F verzoek ik het Bestuur deze vorm van confereren in de toekomst 

te herhalen. Wij zijn ervan overtuigd dat de binding tussen de leden van 

de Vereniging versterkt zal worden en de resultaten van dergelijke be

sprekingen het onderwijs aan het gehandicapte kind in het algemeen ten 

goede zal komen. 

Amersfoort, 29 oktober 1965 

W. J. I. van der Hoeven. 
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HOLVERSMIT-A-TEST 

(Uitg. Swets en Zeitlinger, N.V. Amsterdam, 1965). 

De psycholoog A. v. cl. Horst en de onderwijzers H. van Mierlo en J. 
v. d. Vliet van de Ammanschool te Amsterdam, wier namen tesamen in 
het woord Holversmit schuil gaan, presenteren een werkstuk dat bewonde
ring afdwingt. Daar wordt niet aan afgedaan door critische bemerkingen: 
het inslaan van een nieuwe richting betekent altijd ten dele uitproberen, 
aftasten, en nog niet overal volledig slagen. 

Deze test is in feite geen test, want zij is (nog) niet geijkt en kan dus geen 
gestandaardiseerd antwoord geven op de vraag: wat weet ik van een leer
ling, in casu zijn taalbezit, als ik hem aan deze proef heb onderworpen. 
De proef bestaat hierin dat de proefpersoon een tekst leest die onder 3 
plaatjes (bij uitzondering 1 plaatje) staat, maar slechts op één van de 
drie plaatjes (bij uitzondering op één van de drie mogelijkheden binnen 
één plaatje) van toepassing is. 

Alleen als de pp. de tekst semantisch en structureel geheel verstaat, 
kan hij het juiste plaatje aanwijzen. Om maar een geslaagd voorbeeld te 
noemen: Kwam vader maar , (als optatief, niet „ i r rea l is" zoals auteurs 
zeggen) staat onder plaatje 1: moeder en kinderen zitten te wachten, 
2 : een kind likt uit de pan, terwijl vader, moeder en kind binnenkomen, 
3 : vader komt binnen, terwijl moeder en twee kinderen aan tafel klaar 
zittten. 

Plaatjes zónder zowel als mèt tekst, zijn natuurlijk gemeengoed in 
tests; maar hier is nieuw ingebracht het pogen om via plaatjes exclusief 
het taalkundig begrijpen van de zin, de groep of het woord te testen. 

Dit initiatief is bijzonder welkom in het onderwijs aan het gehoorge
stoorde kind. De auteurs zijn vertrouwd met de moeilijkheden van dit 
kind, en geven daar blijk van, ten eerste doordat zij vele taalmoeilijkheden 
\er\\ erken, die typisch bij deze kinderen voorkomen, en ten tweede door
dat zij in vele gevallen op een vernuftige wijze deze moeilijkheden in de 
opgezette procedure weten te verwerken. Dit alles zij vooropgesteld, vóór 
de tekorten die er o.i. ook zijn, gesignaleerd worden. 

Naast het feit van het niet geijkt zijn (tot zolang zou de naam „proef" 

beter dienen dan ..test"), mogen de volgende algemene bezwaren naar 

voren gebracht worden. 
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In vele zinnetjes (als verzamelnaam voor alle honderd één- en meer
voudige taalgebruikseen heden waaruit de proef bestaat) fungeerde ken
nelijk niet het gebruikelijke alledaagse conversatie-Nederlands als maten-
aalbron, maar de constructies uit de grammatica. Vanzelf mogen deze 
laatste opgenomen worden, maar in een proeve voor kinderen — zeker ge
hoorgestoorde kinderen — niet zó belevings- en conversatie-vreemd als 
het hier is gebeurd; het plaatje alléén heft dan de bevreemding over de 
geconstrueerde situatie niet op. Ter verduidelijking en staving volgen hier 
enige voorbeelden. Zinnen als: Al is bet groot (20), Nergens zitten poe
zen (21), Ze kijkt zonder te lachen (31) De tak waarop Pie t zit is 
dun (48), Net was hij voorbij of hij viel (49), Het regent zó, dat hij 
het huis niet kan zien (52), Opa heeft een jas aan hoewel he t warm 
is (60), De man die op de tafel zit heeft een hoed op (62), Voordat 
hij valt, roept hij (64), Hij zit op de bak waarin een vis zwemt (71). 
Wat weg is, staat daar (82), Wat weg is, heeft hij (84), Behalve Jan 
zitten ook Kees en Piet op het bed (85), Hij lacht nadat hij gegeten 
heeft (94), Het mag, behalve daar (95), e.d. zijn — in combinatie met 
de plaatjes — gezocht: je zegt dat niet zó in gewone conversatie, het wekt 
bevreemding, het ad-hoc geconstrueerd zijn remt het spontaan meelevend 
begrijpen af. Er wordt van het kind een snel inzichtelijk aanpassen van 
het taaldenken in onvoorbereide, gecompliceerde, niet voor de hand liggen
de situaties verwacht die het niet, dan speciaal voor dit soort constructies 
getraind, aan kan. 

Een tweede bezwaar dat de ervaren leerkracht zeker zal kunnen mee

voelen, is dat het kind soms juist zal interpreteren, niét omdat hij 't gestelde 

taalprobleem opgelost heeft, maar omdat de auteurs onbedoeld nog een 

andere ontsnappingsmogelijkheid naar het goede antwoord openlieten. 

Waarschijnlijk kiest het kind bij de volgende zinnen goed op grond van 

wat hier tussen haakjes staat, en niet op grond van wat de auteurs willen 

onderzoeken: Jan zou een jas moeten hebben (31, móet jas, want er is 

maar één jongen zonder jas), Bram stond daar tot zoven uur (37, Zeven 

uur , want maar één klok staat op zeven uur ) , Dat is niet te eten 

(51, niet e ten . . . ) , Het regent zó dat hij het huis niet kan zien (52, 

kan niet zien), Ik zeg dat je dat moet eten (75, m o é t ) , Ik l iep liever 

bui ten (77, liever bu i ten) , Zeg je dat ik moet komen? (90, i k ) , Een 

boten (93, boten) . 

Wat het Nederlands der zinnen betreft: ook hier rijzen wel enige be

zwaren. Soms hebben de auteurs volledige zinnen gebruikt, soms woord

groepen of woorden; het princiep, waarop deze keuze gemaakt is, wordt 
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niet helemaal duidelijk. De eerste tekst luidt: Geen k inderen , de tweede: 
Net genoeg. Consequent zou men voor (3) verwachten: Te groot, maar er 
staat: Die jas is te groot voor Klaas. Grotere uniformiteit hierin zou de 
reeds uitgesproken wens naar meer natuurlijkheid ook met een uitwerken 
van al te korte teksten tegemoet kunnen komen. Aanvechtbaar Nederlands 
is gebruikt in de volgende items: (25) E r tegen, moet zijn: E r tegen aan, 
(49) Net was voorbij, of hij viel, moet óf zijn: Net was hij er voorbij , 
toen hij viel, óf: Hij was er nog niet (of nog maar net, amper ) voorbij, 
of hij viel, (51) Dat is niet te eten, waar: Dat is niet om te eten gang
baarder is, (58) Laat je s taan!, moet zijn: Laat s taan! of: Laat je he t 
staan, (64) Voordat hij valt, roept hi j , dat alleen in de verleden tijd 
reëel is, (93) Een bo ten! dat alleen contextueel mogelijk is, en anders 
Wat een bo ten! moet luiden, (100) Het huis , waarom een m u u r ge
maakt is, dat moet zijn Het huis , waaromheen , of: He t huis waar 

een m u u r omheen Het afbreken van de zin zoals dit gebeurd is in 
(13) Hij heeft een appel , MAAR en in (53) We gaan niet naa r 

zee, als zou vermeden hebben kunnen worden, waardoor deze items 

hetzelfde effect op een betere wijze hadden kunnen verwerkelijken. Ten
slotte: 't gebruik van het aanwijzend voornaamwoord (in items 16, 36, 38, 
46, 51, 63, 75, 83, 91, 92) en het aanwijzend bijwoord (29: Hier en daar , 
37: B r a m stond daar tot zeven uur , 82 : Wat weg is, staat daar , 95 : 
Het mag behalve daar ) impliceren een wijzende vinger in het feitelijk 
gebruik, en maken van het item meer een proef voor het psychologisch 
begrijpen en juist duiden van een gecompliceerde situatie op een tekening, 
waarbij de proefpersoon moet redeneren, dan het taalkundig juist duiden 
van een woord of zin. 

De kwaliteit der tekeningen laten wij graag ter beoordeling aan een 

vakman over. Het lijkt ons evenwel, dat enkele der tekeningen meewerken 

aan het nodeloos onnatuurlijk maken der situatie. Zo b.v. de jongen die 

loopt te lachen met een leeuw achter zich (10), het meisje dat aan een 

brekend touw in de lucht hangt (11) , en de jongen dito (64), de man die 

met een kroon op in het bad zit (65) , en de man die boven op de sokkel 

van een standbeeld zit (95). Puur een vergissing is de man met de drie 

armen (44) . De vraag is, of de vele plaatjes waarop de tong wordt uitge

stoken pedagogisch juist en — vooral voor dove kinderen — wel erg ge

wenst zijn (13, 14, 56, 58, 75, en 86) . De tekst Iets (68) kan gemakke

lijk als Jets, en dus als een meisjesnaam gelezen worden; dit is dan ook al 

de nodige keren gebeurd. Of anderen ons bezwaar zullen delen van de 
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lelijke Mazen uit de mond van sprekers om de direkte rede aan te geven, 
18 de vraag; misschien is het wel onvermijdelijk. 

Na al deze kritische opmerkingen blijft het volgende onverminderd 
waar. Het initiatief om het uitermate moeilijke probleem van het taaiver-
staan van het dove en het slechthorende kind op een originele wijze aan 
te pakken verdient met vreugde begroet te worden door allen die aan de 
opvoeding en het onderwijs van deze kinderen mee werken, met het 
besef voor de risico's die iets nieuws aanpakken altijd met zich mee brengt. 
Wij verwelkomen wat de auteurs begonnen zijn, en wensen hun de moed 
om door te gaan, tot uit dit eerste pogen iets definitiefs ontstaat waar we 
normatief mee zullen kunnen werken. 

Dr. B. Tervoort. 
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JEUGDCENTRUM 
VOOR SLECHTHORENDE JONGEREN 

Reeds enige jaren geleden heeft de Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden het plan opgevat een jeugdcentrum te bouwen te Lunteren, 
op het zeer uitgestrekte terrein van „Ons Landhuis", eigendom van de 
Vereniging. 

De bedoeling van dit jeugdcentrum zal zijn: 
a I een tehuis te hebben voor het vormingswerk dat ten behoeve van de 

Slecht Horende Jeugd Organisatie wordt verricht door het Bureau 
Revalidatie Slechthorenden van de Vereniging, 

b) aan alle scholen voor slechthorenden in Nederland gelegenheid te 

geven werkweken te organiseren voor hun oudere leerlingen. 

In 1961 werd door de Vereniging een bespreking te Lunteren over dit 
laatste onderwerp gehouden met de hoofden van scholen voor slechtho
rende kinderen, waarbij ook de Heer Vlietstra, Hoofdinspecteur van het 
buitengewoon lager onderwijs aanwezig was. De Heer Vlietstra hield daar 
een voordracht over het belang van werkweken in klasseverband buiten de 
school. Hij hechtte grote betekenis aan het tot stand komen van een derge
lijk centrum. 

Daar bij bovengenoemde bijeenkomst bleek dat voor dit jeugdcentrum 
veel belangstelling bestond, is de Vereniging verder gegaan met de voor
bereiding en in October 1965 kon met de bouw van de eerste fase begonnen 
worden. 

Het ligt namelijk in de bedoeling in twee fasen te bouwen. 
De eerste fase zal een grote ruimte voor sport en spel, toneel e.d. en 

kleinere ruimten voor discussiegroepen enz. benevens douches behelzen. 
Voor een goede ringleiding wordt gezorgd. 

De tweede fase is bestemd voor slaapgelegenheid met ongeveer 38 bed
den. 

Het eerste deel hopen wij in september in 1966 in gebruik te kunnen 

nemen. De groepen jongeren kunnen dan voorlopig voor logies gebruik 

maken van het Landhuis. 

Veel financiële hulp werd reeds ontvangen van leden van de Vereni

ging, particulieren en fondsen, o.a. van het Kinderpostzegel-fonds. Indien 

er nog meer financiële hulp geboden wordt en als de bouwvergunning niet 

te lang op zich laat wachten kan er hopelijk ook spoedig met de bouw van 

de tweede fase begonnen worden. 
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De Vereniging voor Slechthorenden heeft een commissie benoemd, die 

zich met de nadere uitwerking zal bezighouden. Deze commissie bestaat 

uit: De Heer L. J. Pille, voorzitter van de vereniging tot bevordering van 

het onderwijs aan slechthorende en spraakgebrekkige kinderen 

en de dames: 

H. Halbertsma, voorzitster van de Commissie Sociaal-Cultureel Werk 

van de Vereniging voor Slechthorenden 

C. Jonker, oud-directrice van het vormingscentrum „De Vonk" Noord-

wijkerhout 

T. T. Vermeulen-Meyers, vice-voorzitster van de Vereniging voor 

Slechthorenden. 

Het is de bedoeling, dat dit Jeugdcentrum niet in eigendom blijft van 
de Vereniging, maar in een afzonderlijke stichting wordt ondergebracht. 

Wanneer dit centrum gereed zal zijn, zal er een nieuwe vorm van be

nadering van de slechthorende jeugd bestaan, zoals die in Nederland nog 

niet mogelijk was. 

Wilt U alvast Uw gedachten laten gaan, wat het centrum voor Uw 
school zou kunnen betekenen en welk gebruik U er eventueel van zou gaan 
maken. Binnenkort ontvangt U een brief van bovengenoemde commissie, 
die dan gaarne wat gegevens hieromtrent zou ontvangen, opdat bij de 
nadere uitwerking met een en ander rekening gehouden zou kunnen wor
den. 
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BOEKEN- EN TIJDSCHRIFTENRUBRIEK 

H E T ZACHTE G E H E M E L T E BIJ DE SPRAAK. 1965 

DOOR DR. L. v. GELDER, KEEL-, NEUS- en OORARTS 

TE AMSTEDAM 

In het voorwoord zet de schrijver uiteen, dat hij met deze studie een 

tweedelig doel nastreeft : 

a. Het in wijdere kring belangstelling wekken voor de spraakwetenschap 

in het algemeen, zowel in theorie als praktijk (fonetiek, spraakfysiolo-

gie, spraakpathologie en logopedie) ; 

b. anderzijds het nut van teamwork aan te tonen, het teamwork bij de 

behandeling van het spraakgebrekkige kind met een gehemelte-defect, 

waarbij een gezamenlijke inspanning van alle beschikbare medische 

en paramedische krachten noodzakelijk is. 

Het is jammer dat de schrijver die toch door zijn nauwe samenwer

king met de school die hij herhaaldelijk in zijn studie noemt, niet met 

meer nadruk het aandeel van de pedagoog (die tevens logopedist is) naar 

voren haalt. De praktijk leert, dat het kind naast medische hulp de hulp 

van de pedagoog-logopedist behoeft. Het beeld van de ontwikkeling van 

het spraakgebrekkige kind wordt zeker niet in de laatste plaats gevormd 

door het werk van de pedagoog-logopedist. 

De studie bevat een uitgebreid en gedegen weergegeven literatuur

studie. Het werk is goed en overzichtelijk toegelicht met foto's en schema's. 

Door zijn opzet, uitvoerigheid en gedegenheid dwingt dit boek respect af. 

Dit werk zal in medische kringen zeer gewaardeerd worden. Niet 

alleen de medicus echter, maar al degenen, die door hun werk met spraak-

gebrekkigen te maken hebben zoals logopedisten-pedagogen zullen zeer 

veel nut halen uit bestudering van dit boek. Een uitvoerige literatuur

lijst en een uitgebreid register maken deze studie ook bij uitstek geschikt 

voor naslagwerk. Ik kan het een ieder die geïnteresseerd is in deze stof, 

tenzeerste aanbevelen. Rest mij nog te vermelden, dat dit keurig uitge

voerde werk uitgegeven wordt door 

De Erven F. Bohn N.V., Haarlem. 
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DE TECHNIEK VAN HET SPREKEN 

Handboek voor oefening van adem, stem en uitspraak 

door K. Veldkamp. 

12e druk. 

Bewerkt door A. G. Zijderveld-Menalda. 

Uitg. J. B. Wolters-Groningen 1965. 

Waren vroeger „De Techniek van het Spreken" en „Spreekoefenin-

gen" behorende bij het eerstgenoemde boek als twee afzonderlijke boeken 

uitgegeven, nu zijn deze twee in de kringen van logopedisten en zij die 

niet logopedie of foniatrie te maken hebben, bekende en zeer gewaardeerde 

boeken opnieuw uitgegeven in één band. Indien het verschijnen in één band 

het enig opmerkelijke aan deze uitgave was, zou een bespreking hier weinig 

zin hebben. Dat deze nieuwe uitgave hier echter wèl besproken wordt, 

komt door de grondige wijziging van de oude uitgaven. Mevr. A. G. Zij

derveld-Menalda had de opdracht aanvaard om een gemoderniseerde uit

gave van het werk van de heer K. Veldkamp te verzorgen. Zij is daarin 

uitstekend geslaagd. Mevr. Z.-M., die een zeer grote ervaring heeft als 

zang- en spraaklerares en in haar praktijk voortdurend de beginselen van 

de heer K. Veldkamp toepaste was ook wel de persoon van wie men mocht 

verwachten, dat deze opdracht in vertrouwde handen was. Heel veel, op 

het gebied van fonetiek, anatomie en andere verwante vakken heeft zij uit 

het werk van de heer K. Veldkamp weggelaten, omdat daarover tegenwoor

dig meer gespecialiseerde informatie bestaat. Dat is de leesbaarheid van 

het geheel ten goede gekomen. Mevr. Z.-M. beperkt zich tot datgene uit 

deze onderwerpen, wat direct op de praktijk betrekking heeft. Niet dus een 

theoretisch wetenschappelijke verhandeling over ademhaling, stemgeving 

en articulatie, anatomie enz, maar alleen datgene daarover, waarmee 

men in de praktijk direct te maken heeft, bij zichzelf ervaart. Ook de 

oefenstof is gemoderniseerd. Het geheel ziet er veel aantrekkelijker uit. 

De stof is zeer overzichtelijk gerangschikt, waardoor het ook voor 

naslagwerk zeer bruikbaar is. 

Dit werk zal zeker zeer veel waardering ondervinden in de kringen 

van logopedie en foniatrie. 

Mevr. A. G. Zijderveld-Menalda gewaagt in haar voorwoord van haar 

grote waardering voor het werk van wijlen de heer K. Veldkamp. Deze 

bewerking van zijn boeken door haar tot stand gebracht lijkt mij wel een 

zeer mooi blijk van die waardering. 

Ik vermeld U nog even de prijs van dit boek, nl. ƒ 14,50. 
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VAN GUNST TOT RECHT 

De zorg voor de gehandicapte in Eu ropa 

Dit mooie boek is uitgegeven door de Vereniging van 

Orthopedagogen en anderen, wier arbeid orthopedagogisch 

gericht is, ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan. Het 

is uitgegeven door de Uitgeverij J. B. Wolters te Groningen 

1965. 

De titel geeft al de inhoud aan van dit verzamelwerk. De uitgave is 

smaakvol verzorgd en bevat vele foto's, die betrekking hebben op 

de hulp bij de ontwikkeling van het gehandicapte kind. Het bevat bijdra

gen van deskundigen op dit gebied uit tien landen van Europa. 

Het is zeer interessant om te lezen, hoe in al deze landen de verzor

ging van het gehandicapte kind georganiseerd is en hoe men daarbij te 

werk gaat. De inhoud is te omvangrijk om daar nader op in te gaan. Wie 

meer ervan wil weten schaffe zich dit werk aan. Het is meer dan de moeite 

waard! 
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NIEUWS VAN DE SCHOLEN 

G R O N I N G E N 

AFSCHEID COLLEGA H E N D R I K S 

Van de Heer Hendriks, die meer dan veertig jaar aan het Instituut 
verbonden is geweest, werd op 23 december j . l . in de grote eetzaal van het 
meisjesinternaat in tegenwoordigheid van het gezamenlijk personeel, 
afscheid genomen. 

De directeur, de Heer Delhez, prees de Heer Hendriks vooral voor de 
manier waarop hij zich aan de kinderen van het Instituut had gegeven 
en bood namens de Hoofddirektie een envelop met inhoud aan. Ook werd 
gememoreerd, dat de Heer Hendriks altijd heel prettig in de omgang met 
zijn collega's was. Verder bood de Heer Delhez hem namens het voltallig 
personeel visgerei aan, bestaande uit hengel, stoeltje, tas, snoeren enz. 
Mevrouw Hendriks kreeg een kerststukje. 

Verder werden nog woorden van dank geuit door collega Jackel. 

De Heer Werkman zorgde weer voor de vrolijke noot en liet collega 
Hendriks door de aanwezigen toezingen. 

Tenslotte dankte de Heer Hendriks voor de hem toegesproken woor
den en voor de hem aangeboden cadeaux, waarna hij honderd gulden aan
bood voor „de speciale pot", hetgeen door de overige collega's met enthou
siasme werd ontvangen. 

Hierna sloot de Heer Delhez de bijeenkomst en wenste allen Prettige 
Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe. 

A.G.K. 
ST. M I C H I E L S G E S T E L 

19 november j . l . slaagden aan de R.K. Leergangen te Tilburg (Cursus 

voor leerkrachten verbonden aan Scholen en Instituten voor gehoorge

stoorde kinderen) voor Diploma A. de volgende personen: 

Zr. Margret, St. Michielsgestel 

Zr. Mariska, Eindhoven 

Mevr. Le Large-Oremus, Arnhem 

Mej. M. v. d. Oord, Ammerzoden 

Mej. Remmerswaal, Heerlen 

Dhr. Alzer, Heerlen 

Dhr. J. v. d. Steen, Schijndel 

Dhr. R. Rlume, St. Michielsgestel. 
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R O T T E R D A M 

Op 21 december maakten velen van de gelegenheid gebruik om offi

cieel afscheid te nemen van de heer H. K. Sterkenburg. Na vele jaren 

werkzaam te zijn geweest als leerkracht aan het Rudolf Mees Instituut 

verzorgde hij de laatste jaren de plaatsing en de begeleiding van de leer

lingen in de maatschappij. Tevens behartigde hij de nazorg van de oud-

leerlingen, terwijl ook het avondschoolonderwijs onder zijn zorg stond. 

Ruim 44 jaar wijdde hij zijn beste krachten aan de opvoeding van en het 

onderwijs aan de dove. Thans kan hij gaan genieten van zijn welverdiende 

rust. 
We hopen, dat hem dat nog vele jaren mogelijk is. 

Tot zijn opvolger werd met ingang van 1 februari 1966 benoemd de 

heer J. J. Stoel, in de rang van hoofd van de maatschappelijke dienst van 

de Ammanstichting. 

Met ingang van dezelfde datum werd tot hoofd van de school voor 

dove kinderen met non-profitabele hoorresten benoemd de heer J. A. van 

Doorn. 

AMSTERDAM 

De Prof. H. Burgerschool en A. G. Bellschool in een nieuw gebouw. 

„Na een lange voorbereiding is eindelijk het moment aangebroken 

dat ik U hartelijk welkom mag heten om de officiële opening van ons ge

bouw bij te wonen." 

Aldus begon de heer W. C. Andreae, hoofd van de Prof. H. Burger

school, zijn begroetingstoespraak tot de vele genodigden op de ochtend 

van de 16e december 1965. Een speciaal welkom richtte de heer Andreae 

tot de heer Mr. G. van Hall, burgemeester van Amsterdam, die de offi

ciële opening zou verrichten. 

Verder waren aanwezig vertegenwoordigers van overheidsdiensten in 

de bestuurlijke sector en op het gebied van onderwijs, medische en sociale 

voorzieningen, afgevaardigden van verenigingen en instellingen, wier ar

beid rechtstreeks of zijdelings op het belang van het slechthorende kind 

gericht is en personen, die speciale relaties met de scholen onderhouden. 

Na de heer Andreae voerde de burgemeester het woord. Hij ver

heugde zich over de groeiende belangstelling voor het slechthorende kind 

en de grote zorg, die men tegenwoordig aan hem besteedt. Het is uiter-
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mate belangrijk, dat de signaleringsmethoden, die tot het ontdekken van 
slechthorende kinderen bij het g.l.o. moeten leiden, verfijnd worden, opdat 
nog meer gehoorgestoorde kinderen aan hen aangepast onderwijs kunnen 
ontvangen. De burgemeester besloot zijn toespraak met zijn dankbaarheid 
uit te drukken voor het feit dat er altijd weer mensen gevonden worden, 
die bereid zijn dit moeilijke werk in het belang van het slechthorende 
kind te verrichten. 

Door de toets van een bandrecorder in te drukken stelde de burge
meester op symbolische wijze het nieuwe systeem voor geluidsversterking 
in de school in bedrijf. Het gebouw was officieel geopend. 

Op voortreffelijke wijze konden de aanwezigen het grote verschil 
in versterking en kwaliteit van aangeboden geluid beluisteren, doordat 
eerst een les zónder en daarna mét inschakeling van de klasse-apparatuur 
was opgenomen. 

De volgende spreker was de heer N. Y. Vlietstra, hoofdinspecteur van 
het B.L.O. Met alle waardering voor het werk van de architecte, wees de 
heer Vlietstra erop dat een gebouw slechts materie is. Materie vraagt om 
relatie. Wanneer dit gerealiseerd wordt verkrijgt materie waarde. De opzet 
van dit gebouw zal deze realisering zeker niet in de weg staan. De heer 
Vlietstra besloot met de wens dat men altijd voor ogen zal houden dat in 
het slechthorende kind een mens verborgen is. 

De heer K. Ittman, directeur van de G.G. en G.D., prees als volgende 
spreker de nauwe samenwerking tussen de scholen voor slechthorenden 
en het medische team. Hierdoor zijn reeds vele wensen in het belang van 
het gehoorgestoorde kind verwezenlijkt. Van een klein team zijn we tot een 
volledig audiologisch centrum gekomen, waardoor zelfs gehooronderzoek 
bij zuigelingen mogelijk is geworden. 

Namens de N.O.V., Vereniging voor Volksonderwijs en Ouderraad, 

feliciteerde de heer W. v. d. Roogaart de hoofden en het personeel met 

het prachtige nieuwe gebouw. Het moeilijke werk in het belang van he' 

slechthorende kind zal in een dergelijk gebouw nog intenser verricht kun

nen worden. 

De laatste spreker, Prof. Dr. L. B. W. Jongkees, hoofd van de K.N.O. 

afd. Wilhelmina Gasthuis en voorzitter van het curatorium van de open

bare scholen voor gehoorgestoorde kinderen te Amsterdam, wees op de 

noodzakelijkheid van differentiatie bij het onderwijs aan gehandicapte 

kinderen. Het gevaar dat doorgevoerde differentiatie met zich mee kan 

brengen, n.l. los naast elkaar werken, wordt door samenwerking, geleid 

door een coördinator, ondervangen. In ons scholenverband is een derge-
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lijke werkwijze gerealiseerd. Een goed overzicht over een groot arsenaal 

waarborgt doelgerichte arbeid. 

Tot slot dankte de heer Andreae alle sprekers voor hun goede wensen 

en geuite waardering, waarna hij de aanwezigen uitnodigde het optreden 

van een zangkoortje, en orkest, gevormd uit leerlingen van de school, bij 

te wonen. 
In het gymnastieklokaal toonden daarna leerlingen van beide scholen 

hun gymnastische vaardigheid. 
Een rondgang langs de tentoonstelling over het onderwijs aan slecht

horende kinderen, welke in de gangen was ingericht, hield tevens het einde 

in van een goed geslaagde, onvergetelijke ochtend. 

H. Klaasen. 

G E M E E N T E H A A R L E M 

Aan de Prof. van Gilseschool (Sophiastraat 2d, 
tel. 02500-15897 

school voor slechthorende kinderen, 
hoofd de heer H. G. Oordijk, wordt gevraagd oen 

ONDERWIJZER(ES) 
in het bezit van de bevoegdheden overeenkomstig het „Besluit 
buitengewoon lager onderwijs 19 19 . 

Voor het uitoefenen van sociaal-pedagogische arbeid buiten 
schooltijd kan een beloning worden toegekend. 

Het bezit van het diploma logopedie of een diploma buiten
gewoon onderwijs aan slechthorende kinderen of de bereid
heid hiervoor te studeren is vereist. Het diploma akoupedie 
strekt tot aanbeveling. 

Inlichtingen verstrekt het hoofd van de school. Salarisregeling 
vindt plaats volgens de b.l.o.-schaal. 
Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen 10 dagen na ver
schijning te richten aan de burgemeester, stadhuis Haarlem. 
Geen stukken bijvoegen; geen bezoek dan na oproeping. 
Het gemeentebestuur verleent medewerking bij het verkrijgen 
van huisvesting. 
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Achter-het-oor 
apparaten 

Klein - licht - nauwelijks zichtbaar 
Alle Philips achter - het - oor -
apparaten zijn voorzien van: 
aan/uit - schakelaar 
uiterst gevoelig luisterspoel 
verwisselbare klankfilters voor 
individuele aanpassing 
scharnierende batterijhouder 
Prijzen van f 425. - tot f 495, -

PHILIPS 

Door de grote verscheidenheid 
in Philips hoorapparaten 
is een optimale aanpassing aan 
vele vormen van slechthorendheid 
mogelijk! 

Conventionele apparaten 

Alle uitgerust met: 
toonregeling in 3 standen (w.o. antl-lawaai-
stand) 
uiterst gevoelige luisterspoel 
regelaar voor volume-begrenzing 
speciaal opgehangen microfoon ter voor
koming van kledinggeruis 
economisch in gebruik 
prijzen van f 240,- tot f 405,-




