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Ten geleide 

'Het gestoorde kind kan primair gezien worden 
als een wezen, dat op een bijzondere wijze in de 
wereld staat. 
Het is een bijzonder gegeven, dat dit kind aan nor
male leefsituaties niet genoeg heeft, om zijn op
timale wijze van mens-zijn te bereiken. 
Daaraan ontleent het rechten op bijzondere voor
zieningen, dat wil zeggen op een organisatie en 
strukturering van een leefwereld, waarin het zich 
inderdaad ontwikkelen kan'. 

Langeveld. 

Aan het bovenstaande ontleent de deskundige 
medemens het recht en de plicht om in te grijpen 
•n het leven van de gehandicapte en zijn/haar 
ouders en wel door op de eerste plaats voor hem of 
haar een leefwereld te scheppen, waarbinnen op 
aangepaste wijze, optimale hulp geboden kan 
worden. 
Het is aan de ouders van het gehandicapte kind om, 
ten behoeve van hun kind, van deze hulp gebruik 
te maken. 
Besluiten zij daartoe, dan leggen zij een deel van 
hun taak op de schouders van de deskundigen, 
die daarmee de plicht op zich nemen om, voor zover 
dat in hun vermogen ligt, de ouders te helpen bij 
de opvoeding, vorming en begeleiding van het kind, 
dat op zo'n bijzondere wijze in de wereld staat. 

Het bovenstaande is ook van toepassing op allen 
die, dag in dag uit, werkzaam zijn bij gehoor-
en spraakgestoorde kinderen, die óók op een bij
zondere wijze in de wereld staan. 
De ouders van deze kinderen hebben een deel van 
hun taak op onze 'deskundige' schouders gelegd en 
het is onze dure plicht om hen met groot geduld 
en toewijding bij te staan, waar het gaat om de 
vorming van hün kinderen, die óns nodig hebben. 

In Het Gehoorgestoorde Kind zijn 16 jaargangen 
lang vele deskundigen aan het woord geweest. 
In een groot aantal artikelen zijn voortdurend 
allerlei facetten van het gehoor- en spraakgestoord-
zijn 'theoretisch' aan de orde geweest. 
In het nummer dat U nu in handen hebt, komen 

een aantal 'praktijk' deskundigen aan het woord. 
Wij weten zeker dat ook deze deskundigheid op 
prijs gesteld wordt. Dank aan allen, die vanuit 
het dagelijks werk met grote deskundigheid 
schreven. Overwin uw schroom en volg uw col
lega's na, die in het eerste nummer van de 
17e jaargang het voorbeeld gaven. 

de redaktie. 

„Dag John" 

klonk het vrijdag 30 januari 1976 in de Alexander 
Roozendaalschool, voor kinderen met spraakmoei
lijkheden, te Amsterdam, waar afscheid genomen 
werd van de heer v.d. Bijl, hoofd van die school en 
vice-voorzitter van de VeBOSS. 
Ruim 22 jaar is John in ons onderwijs werkzaam ge
weest en deed hij belangrijk werk ten behoeve van de 
aan hem toevertrouwde kinderen. Belangrijk werk deed 
hij ook als bestuurder van onze vereniging. Hoelang? 
Dat kunnen we helaas niet nagaan. Zijn laatste be
langrijke werk in landelijk verband, was zijn ijveren 
- met vele anderen - voor de erkenning van de logo
pedie in onze scholen bij de Minister, bij wie hij thans 
in dienst treedt als Rijksinspecteur. 
Wij vinden het bijzonder jammer voor ons, dat hij 
weggaat. Wi j zijn bijzonder blij, dat juist John v.d. 
Bijl op die plaats benoemd is. 

Wij danken hem voor alles en wensen hem alle goeds 
toe in zijn nieuwe werkkring. 
Nieuwe collega's van John, wi j weten dat U een 
goede, prettige medewerker aan hem zult krijgen. 

J. v.d. Hoeven, 
voorzitter. 



Het werk in de voorschool 

Er is mij gevraagd om voor het tijdschrift iets op 
schrift te stellen over het werk in de voorschool. 
Aanleiding tot dit verzoek: Wekelijkse gesprekken 
met de nieuwe leerkrachten in de voorschool. Wat 
hier volgt is een klein stukje uit een groter geheel. 
Het geeft een beeld van het verloop van een dag. 
We beginnen de dag gewoonlijk met de bordles. Wat 
houdt dit in? We prakten dan met de kindere.n over 
de belevenissen van het moment, of over die, die 
nog gaan plaatsvinden, of over die, welke al gebeurd 
zijn. Het is daarbij van groot belang, dat de taal in de 
situatie wordt aangeboden, als het kan die situatie 
mede leidt. 

Het onderwerp van gesprek moet vanzelfsprekend de 
belangstelling van de kinderen hebben, dan heb je 
vanzelf ook hun aandacht. Ook vraag en antwoord 
moeten in de situatie, en in de taal, die daarbij 
hoort, hun plaats krijgen. De inhoud van zo'n bordles 
is afhankelijk van de leeftijd en het taalbezit van de 
groep. Bij de allerkleinsten (2Vi è 3 jaar) heb je 
hulpmiddelen nodig: foto's, platen, tekeningen, voor
werpen enz. 
Bijvoorbeeld: Er is een kind ziek „Wie is er ziek?" 
We lopen naar de foto's, die ik van de kinderen 
gemaakt heb (van ieder kind een aparte foto). 
Ze wijzen aan, wie er ziek is, omdat ze dat nog niet 
kunnen zeggen, of slechts met een klinkeraanduiding 
(wat ze ook moeten doen). De namen staan onder 
de foto's. Ik schrijf de naam van het zieke kind op het 
bord, en ik vertel, dat hij in bed ligt. Ze wijzen het bed 
aan op de kaart, waarop het bed is getekend . (Op 
deze kaart staan dingen, die regelmatig in het gesprek 
voorkomen. De kaarten worden regelmatig bijgewerkt). 
Op het bord teken ik een bed met het zieke kind erin. 
Eronder: Jacco ligt in bed. De kinderen wijzen 
bij zichzelf aan, wat ik moet tekenen en proberen 
daarbij mee te praten: hoofd, neus, mond, oor, haar, 
oog, arm, hand. Een ander jongetje, Steven, komt even 
later de klas binnen. Hij geeft zijn tas aan mij. 'Daar 
is Steven'. 'Wat is dit?' 'De tas van Steven'. 'Wat zit 
erin?' 'brood" - 'een appel' ' M M M M - wat lekker'. 'Wat 
zit er op het brood?' 'kaas' Ze wijzen de kaas aan op 
een kaart, waarop brood met allerlei soorten beleg is 
getekend. 
'Zullen we de appel opeten?' 'Ja'. Ze wijzen weer op 
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een kaart waarop allerlei uitdrukkingen staan: Goed 
zo, au, wat dom, let op, wat lief, wat mooi, ja, nee, 
hou op, pas op, 't is kapot, knap, wat fi jn, dat mag niet 
enz. Deze uitdrukkingen blijven een tijdje op het bord 
staan. Doen zich bepaalde situaties voor, dan wijzen 
ze de daarop betrekking hebbende taal aan. Als ik 
een krijtje laat vallen lopen ze naar het bord en 
wijzen aan: 't is kapot of wat dom enz. Tussen alle 
belevenissen door worden bewegingsspelletjes en 
stemoefeningen gedaan, maar daarover straks meer. 

Vragen 
Bij grotere kinderen zijn natuurlijk meer mogelijkheden. 
Is alles, wat hen bezighoudt spontaan geuit en is 
daarvan het nodige op het bord in taal vast
gelegd, dan kunnen er vragen over worden ge
steld. Wie is er overmogen jarig? Wanneer is Sandy 
jarig? Wat gaan we vanmiddag doen? Wat heeft 
hij gekregen? Welke kleur heeft zijn nieuwe trui? Waar
om heb jij laarzen aan? (het regent). Waarom gaan wi j 
niet naar buiten? 

Begrippen 
Hoeveelheden en begrippen als meer, minder, even
veel, eerste, laatste, middelste moeten in de juiste 
situatie worden aangeboden. Bijvoorbeeld: Waar 
zit Hans? - In het midden. 
Hoe oud is Richard? Hoe oud is Eric? Wie is er ouder? 
Wie is er jonger? Er wordt snoep verdeeld: Allemaal 2 
snoepjes, allemaal evenveel. 

Vele andere begrippen vragen om de juiste situatie 
om aangeleerd te worden (en ook aangevoeld) prettig-
gezellig-lief, vervelend, aardig enz. 

Je moet zelf weten, wat je er op een gegeven moment 
in wilt brengen, wat je wilt oefenen, en dat dan 
proberen in te passen in een situatie - deze situatie 
soms scheppen. De taal, die op het bord is vastgelegd, 
praten we zoveel mogelijk in het juiste ritme. Bij 
alle dingen, die je de hele dag door samen gaat doen, 
moeten de kinderen praten, zoals: We gaan melk 
drinken - Mijn melk is op - We gaan eten - We gaan 
naar buiten enz. Bij de grotere kleuters kun je dan 
vragen: Waar ga je naar toe? Ze antwoorden dan: Naar 
buiten. Wat we de hele dag moeten doen is de situaties, 



waarin het kind wil handelen, iets wil mededelen 
herkennen en benoemen. 

Individueel werk 
Na de bordles gaan de kinderen individueel aan het 
werk: Zintuiglijke oefeningen, etiketteren, opdrachten 
uitvoeren enz. 
Als het werk af is moeten ze roepen: Juf kom, of 
Ik ben klaar. Wij kijken of het werkje goed is gemaakt 
en ook hierbij wordt weer gepraat (taal gebruik). Bij
voorbeeld bij een kleurenspelletje. 
We zoeken twee kleuren op, die het kind nog niet 
kent. In de klas gaan we dezelfde kleuren opzoeken. 
Even later als het kind weer op zijn plaats zit, volgt er 
dan bijvoorbeeld: Geef me blauw. - Pak Rood. - Wat is 
dat? - Rood. - Goed zo. enz. 

Met et iketteerwerkjes praten we eerst de 
woorden samen met het kind: We zeggen het voor 
en het kind probeert het na te zeggen; daarna probeert 
het kind de woorden af te lezen. Juf zegt: Pak de 
auto - Geef me de trein. Als het kind de woorden rede
lijk goed kan zeggen draaien we de rollen om en zegt 
het kind wat wij moeten pakken. Dan mag er opge
ruimd worden en een ander werk worden gepakt. Ook 
hierbij met het kind praten: Leg maar in de kast. 
- Pas op, laat niet vallen, enz. 

's Middags beginnen we meestal met een paar 
bewegingsspelletjes. Deze spelletjes worden met 
artikulatieoefeningen begeleid. (Ook dit wordt later 
nader uitgewerkt). Verder vertel ik iedere middag een 
verhaal. Meestal gebruik ik hierbij boekjes met platen 
of tekeningen. Het verhaal wordt door de kinderen 
zoveel mogelijk meegespeeld. Loopt het jongetje uit 
het verhaal op straat, dan lopen wij een rondje door 
de klas; Het tempo wordt (ook door het kind zelf) 
op de trommel aangegeven. Loopt er in het verhaal 
iemand de trap op, dan wordt deze handeling met 
handen - lichaam en voeten nagedaan (het boven 
elkaar plaatsen van de handen; vanuit hurkzit tot tenen-
stand met de armen hoog - De voeten stappen mee 
op de maat; ook hierbij wordt van de trommel gebruik 
gemaakt). Is er iemand blij, dan huppelen we in het 
rond. Bij de grotere kleuters kunnen opnieuw vragen 

gesteld worden: Wat doet papa? (wijzend op de plaat). 
Waar is papa? - Is die auto groen? 
Je kunt ook samen met de kinderen een verhaal maken. 
Wat er allemaal aan de orde komt in zo'n verhaal, 
hangt o.a. af van de leeftijd van de kinderen en van hun 
taalbezit. Tot slot doen we handenarbeid. 
Dit is een algemeen beeld van de mogelijke werk
zaamheden in de kleuterklas voor dove kinderen. 

H. C. Kolthek 
Ammanschool 
Amsterdam 

Kommunikatie met dove 
dysfatische kinderen 
- van gesprak naar lezen -

De skriptie met bovengenoemde titel, geschreven door de 
heren A. Vogel en J. van Weert en begeleid door drs. 
J. van Dijk in het kader van de opleiding M.O. Pedago
giek B. van het psychologisch-pedagogisch instituut van de 
Katholieke Leergangen te Tilburg, bestaat uit 6 hoofd
stukken. 

Achtereenvolgens komen deze in kort bestek aan de orde. 
In het eerste hoofdstuk: "Kommunikatie bij dove kinderen" 
werd geschreven over de inhoudelijke vulling van 
begrippen als kommunikatie, doofheid, prélinguale doofheid 
en esoterisch taalgebruik. 
Non-verbale kommunikatievormen zoals ze aanvankelijk 
bij prélinguaal dove kinderen voorkomen, bv. mimiek, 
lichaamshouding, dramatiseren, imiteren, soorten gebaren 
en stemgebruik worden eveneens bij horenden 
waargenomen. Bij dove kinderen zal het spreken zich niet 
spontaan ontwikkelen en het gevaar van esoterisch 
taalgebruik belemmert het integratieproces met horenden, 
indien niet tijdig adekwate hulp wordt gegeven. De 
"Total Communication'-theoretici gaan ervan uit dat het 
dove kind zo vroeg mogelijk in kommunikatie moet kunnen 
treden met de omgeving en daarom behoren alle 
vermelde uitingsvormen gestimuleerd te worden en als zo-

zie pag. 6 
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De overgang van kleuter-

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind 
is de overgang van de kleuter- naar de kernafdeling. 
Het is moeilijk te bepalen wanneer een kind rijp is 
om naar de kernafdeling te gaan. 
Voor het begrip 'rijp zijn voor' kan in deze geen aan
sluiting worden gezocht met de biologische termino
logie. 
De rijpheid voor de kernafdeling komt niet plotseling 
tot stand: Het kind ontwikkelt zich geleidelijk. Er is 
geen scheidslijn tussen het 'nog niet' en het 'reeds'. 

Kinderen leren in dubbel opzicht geleidelijk. Meestal 
kennen zij eerst op konkrete wijze, wat zij later op meer 
abstrakte wijze leren begrijpen. Ook het abstrakt 
leren begrijpen gaat weer geleidelijk. We zien dat het 
toepassingsgebied van de nieuw verworven 
kennis stapsgewijs uitgebreid wordt. 
Door deze dubbele geleidelijkheid (van het ene nivo 
naar het andere en op elk nivo door generaliserende 
uitbreiding) is het van een bepaald kind moeilijk te 
zeggen hoe het precies op de bepaalde gebieden van 
zijn ontwikkeling gevorderd is. 
Wanneer we een kind van de ene dag op de andere 
over laten gaan van de kleuterafdeling naar de kern
afdeling verstoren wij het kind in zijn ontwikkeling. 

In deze ontwikkeling onderscheiden wij vijf gebieden 
nl. de zintuigelijke, emotionele, intellectuele, senso-
motorische en sociale ontwikkeling. Wanneer we van 
een kind verwachten dat het op deze vijf gebieden 
zodanig gevorderd is dat het zich in de kernafdeling 
thuis kan voelen en kan handhaven, proberen 
wij de overgang van de kleuterafdeling naar de kern
afdeling zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Hiervoor is het van belang, dat de leerkachten van 
beide afdelingen onderling goed kontakt hebben en 
dat zij de werkwijze van elkaar kennen. De leerkracht 
van de kernafdeling komt regelmatig in de kleuter
groep zodat de kleuters met hem/haar vertrouwd 
raken. Ook blijft hij/zij voortdurend op de hoogte van 
de vorderingen van de oudste kleuters. 

Op onze school in Leiden wordt in onderling overleg 
bepaald wanneer een kind naar de kernafdeling 
gaat. Het kind gaat eerst voor korte tijd bijvoorbeeld 
een half uur per dag. 

naar de 

Wanneer het kind zich in de kerngroep thuisvoelt en 
in zekere mate zelfstandig kan werken wordt de 
tijdsduur verlengd tot een halve en daarna tot een hele 
morgen. Tevens wordt dan begonnen met de 
methode 'Wat kinderen kunnen'. 
Deze methode bestaat uit een handleiding en een 
leerlingen-set, waarmee regelmatig het nivo van het 
kind onderzocht kan worden. Enerzijds is het een her
haling van hetgeen het kind reeds in de kleuter
groep op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen 
en schrijven aangeboden kreeg. 
Anderzijds bieden de bladen de mogelijkheid het kind 
verder in zijn ontwikkeling te helpen. Mochten de 
hiaten bij het kind van dien aard zijn dat de bladen niet 
genoeg leerstof geven om het kind verder te helpen, 
dan kunnen naast deze set losse bladen uit andere 
methoden gebruikt worden. 
De rest van de dag gaat het kind naar de kleuter
groep terug, hoofdzakelijk voor het vrije spel en het 
kontakt met de vertrouwde groep in de vertrouwde om
geving. 

Ook de ouders worden in kennis gesteld van de ont
wikkelingen van hun kind. Zulks door middel van 
ouderbezoek door de leerkracht van de kleuterafdeling, 
dagschriftjes, waarin deze de ouders op de hoogte 
houdt van de gebeurtenissen op school en waarin 
de ouders tevens opmerkingen kunnen maken, ouder
avonden en rapporten. 
Wanneer het moment dat het kind definitief naar de 
kernafdeling gaat nadert, gaan beide leerkrachten 
bij de ouders van het kind op bezoek. De leerkracht 
van de kleuterafdeling neemt afscheid en introdu
ceert die van de kernafdeling. De ouders wordt 
gevraagd een keer op school te komen zodat ze weten 
hoe de opbouw van de leerstof in de 
kernafdeling is. 
Deze manier van werken wordt door ons nu ongeveer 
anderhalf jaar toegepast. Gebleken is dat de overgang 
kleuter- kernafdeling op deze wijze geen problemen 
meer oplevert. 
Het kind is in de kernafdeling helemaal thuis wanneer 
het daarin definitief wordt geplaatst. 

Gerda Dobbenberg en Petra Sleeboom, Leiden 
De Weerklank 



Taal en lezen door het weerbericht 

Tijdens het klassegesprek in de laagste klassen komen 
reeds vele zinnen op het bord, die betrekking hebben 
op het weer. Zinnen, waarvan de leerlingen zelf dé 
inhoud gegeven hebben of die vanuit de situatie be
grepen worden. Als de gespreksles afgelopen is, stelt 
de leerkracht uit dat materiaal een leesles samen: 
een ideo-visuele leesles. Het kind leest dan, wat het al 
weet. 

In de eerste en ook nog in de tweede klas is het 
lezen nagenoeg nog helemaal ideo-visueel. Daarna, 
dus in feite al vanaf de tweede klas moet er een ge
leidelijke overgang gemaakt worden van het ideo-
visuele lezen naar het receptieve lezen. Deze overgang 
dient geleid te gebeuren. Een middel daartoe kan 
het gesprek zijn over de weersgesteldheid, zoals de 
kinderen die zelf constateren of aan den lijve onder
vinden. Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, kan 
het weerbericht uit de krant gelezen worden en ze 
kunnen nagaan of hun waarnemingen met de mede
delingen van het K.N.M.I. overeenkomen, wat dan 
nogal eens aanleiding kan geven tot weer een gesprek 
daarover. 

Later vindt het omgekeerde plaats. Dan wordt eerst 
het weerbericht gelezen. Vooral ook de 'verwach
tingen voor morgen en overmorgen'. Dit is al een stap 
in de richting van het receptieve lezen. Dat zal dan 
geen grote moeilijkheden meer opleveren, daar ze de 
te verwachten beschreven toestanden al uit eigen 
ervaring hebben leren kennen. 
Het behandelen van het weerbericht is niet alleen zo 
belangrijk, omdat de leerlingen zoveel belangstelling 
hebben voor het weer dat op komst is, maar voor
al omdat er zoveel taalvormen en vage inhoudswoor
den bij te pas komen. Ook zoveel verwachtingstaai. 
Nog een andere reden is: Onder horenden wordt vaak 
over het weer gepraat. En als aanknopingspunt voor 
een gesprek wordt ook weer vaak daarvoor het weer 
genomen. 

Ter illustratie volgt hierna een greep uit gespreksles-
sen. De leerlingen knipten het weerbericht uit de krant 
(ook allerlei andere artikelen!) en brachten dat mee 
school. Dit hebben we maandenlang volgehouden, 
omdat de inhoud van sommige woorden zo langzaam 
groeit. Vooral ook dus de 'verwachtingen voor morgen 
en overmorgen' werden besproken en later werd weer 

bekeken of die verwachtingen uitgekomen waren. 
Een heel jaar lang hebben ze elke dag de temperatuur 
opgeschreven, het maximum en het minimum. Dat 
deden ze ook onder de vakantie. En daarvan maakten 
ze een grafiek. Op school zijn we in het bezit van een 
weerbordje, waar temperatuur, windrichting, etc. op 
aangegeven kan worden. 

Citaten uit de ideo-visuele leeslessen, gedurende 
het jaar, betreffende het weer . 
Leerjaren 1973- '74- '75 3e, 4e en 5e klas. 
Klas dove kinderen van 9 tot 11 jaar. 

V. 
S. 

N. 
S. 
W. 
V. 
W. 
V. 
H. 
V. 

U. 
A. 
A. 
N. 
A. 

V. 
A. 
S. 
V. 

Wie heeft het weerbericht uitgeknipt? 
Ik, meneer. 
Er staat in: Veel bewolking, met plaatselijk 
motregen en hier en daar mist. Weinig wind. 
Temperatuur tussen 2 en 5°. 
Uit welke richting komt de wind? 
Uit noordelijke richting. 
Waar is het noorden? 
We zullen op het kompas kijken. 
Dat is die kant. 
Hoe was de zin ook al weer? 
Over de straat. 
0 , ja, nou weet ik het weer. Op straat en op de 
weg is het een beetje glad. 
Er was vannacht lichte vorst. 
Het heeft een beetje gevroren. 
Hoeveel graden is het hier in de zomer? 
Tussen 18 en 25°, soms tot 30°. 
Het weerbericht van zaterdag klopte niet. 
Er stond in: Overwegend droog weer. Maar het 
sneeuwde! Er vielen hele grote vlokken. Het 
was natte sneeuw. Hij smolt weer weg. 
P., Fr. en ik hadden een sneeuwpop gemaakt. 
Daarna begon het te regenen. En toen werd hij 
hoe langer hoe kleiner 
Van wie is dat weerbericht? 
Van mij. 
Nee, van mi j ! Dat is van jou. 
Dat maakt niets uit, want ze zijn allebei precies 
hetzelfde. 
Vannacht ging de storm liggen. 
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N. Het gemiddelde is tien en een half. 
H. De temperatuur stijgt geleidelijk, 
S. Zaterdag leek het net zomer, zo warm was het. 
W. Wat is dat voor een ding? 
V. Een barometer. Die meet de luchtdruk. 
A. Daarop kun je zien, of er mooi of slecht weer 

komt. 
V. Maar helaas, hif doet het niet. 

De wijzer blijft stil staan. 
U. Hoe komt dat? Is ie stuk? 
V. Dat weet ik niet. Ik zal hem gelijk zetten met de 

barometer van Br.J. Dan zien we wel, of hij 
het doet. 

U. Rob zei: 'De temperatuur was vannacht flink 
gedaald.' 

V. We gaan nog steeds door met het maken van 
een grafiek van de temperatuur. 

S. Gelukkig trekt de mist op. Hij is bijna verdwenen. 
U. 'Het waait ook nogal,' zei Wil . 
W. Het is vandaag nevelig. 
W. U rekent er op, dat Robert 's morgens het 

weerbericht leest. 
V. Jullie hebben het blijkbaar allemaal gelezen, 

op één na. 
H. De sneeuw is nagenoeg weggedooid. 
V. Het is buiten kurkdroog, daarom wordt het tijd, 

dat het gaat regenen. 
A. Hier is het weerbericht van vandaag. 

Het blijft alsmaar hetzelfde weer. 
Het wordt hoe lange/- hoe droger. 

H. Ik heb kippevel van de kou. 
V. Was dat wel nodig? Het heeft zaterdag toch 

geregend7 

H. Bij ons niet. 
N. Bij ons maar een heel klein tikkeltje. 
A. Waarom kunnen ze niet met de landbouw

machines op het land komen? 
W. Omdat het aanhoudend geregend heeft. 
H. Daardoor is het land veranderd in een modderveld 
N. De zware landbouwmachines zakken tot hun 

assen in de modder. 
Alle amateur voetbal was afgelast. Het betaald 
voetbal ging door, op één na. 

H. Het is zacht weer. Het lijkt wel lente! 
Dat is veel te vroeg. 

V. Eigenlijk zijn we nu midden in de winter! 

H. Als de sneeuw bleef liggen, dan gaan de 
tulpen, narcissen en hyacinten dood. 

V. Tot hoelang is de weersverwachting in dit weer
bericht geldig? 

H. Tot vanavond. 
A. In het algemeen veel bewolking met af en toe 

regen. Van matige tot krachtige wind. 
V. Uit welke richting? 
A. Uit west tot zuid-west. 

De temperatuur stijgt maximaal tot ongeveer 
acht graden. 

SV. Af en toe regen. 
V. Ik heb het niet over de neerslag, maar over de 

windkracht. 
W. Zo nu en dan harde wind. 

R.A.M. Vermeulen 
Instituut voor Doven 
St. Michielsgestel 

vervolg pag. 3 

danig gewaardeerd, terwijl de voorstanders van de oraal-
monolinguistische opvoeding van doven alle uitingen zullen 
omzetten in spreek- en schrifttaai, om hen hiermee pri
mair vertrouwd te maken. De talloze moeilijkheden bij de 
verwerving van deze spreek- en schrifttaai door de dove 
kinderen kunnen met sukses opgelost worden indien men in 
de methodische aanpak "het gesprek" centraal stelt, als 
men middels hoor- en videoapparatuur de hoorresten 
uitbuit, tijdig met spreekonderwijs wordt aangevangen, het 
belang van de motoriek wordt gezien en een goede samen
werking tussen ouders, school en internaat bestaat. 

In hoofdstuk II: "Dysfasie bij dove kinderen" wordt een 
beschrijving gegeven van een kategorie dove kinderen 
die in hun leergedrag duidelijk achterblijven bij andere 
dove kinderen. 

Uit onderzoekingen blijkt dat dyspraxie, dit is een stoornis in 
het motorisch plangedrag, als grondstoornis kan worden 
gezien van een aantal leer- en gedragsmoeilijkheden. 
De dyspraxie kan zich rechtstreeks voortzetten als 
dyspraxie van de spraak (moeilijkheden bij de artikulo-
motoriek), kan zijn invloed uitoefenen op de spontane 
woordvinding, op het liplezen en mogelijk op de integratie 
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De oriëntatie in de getallenrij 

Als je eenmaal zover bent iets te gaan schrijven over 
het rekenonderwijs, in ieder geval over een belangrijk 
onderdeel daarvan, dan is het gevoel nog niet helemaal 
verdwenen in een kleine sloep rond te zwalken op de 
zee van de onderwijsvernieuwing, losgemaakt van het 
grote schip van studiecommissies en begeleidings
diensten, terwijl je eigenzinnig de koers bepaalt. 
Het zij zo! 
Rapporten, studieverslagen e.d. van verstandige reken
meesters zijn over boord geslagen. Het zij zo! 
Het enige wat er overblijft is een handvol vage 
herinneringen aan nieuwe opvattingen en inzichten. Je 
vraagt je af, waar je aan begint. 

De hieronder beschreven wijze om slechthorende en 
spraakgebrekkige kinderen in te leiden, te oriënteren 
in de telrij, in het getallensysteem, pretendeert slechts 
een zo nauwkeurig mogelijk verslag te geven van de 
manier waarop dat op de Skelp gebeurt. Nieuw zal de 
aanpak niet zijn. En volmaakt? Wie zou dat durven 
pretenderen. 
Bereikt wordt ondertussen in ieder geval dat in dit as
pect van het rekenonderwijs door alle leergroepen 
heen éénzelfde systematische werkwijze plaats vjndt. 

1- Enkele theoretische uitgangspunten. 
' . / . Kwantitatieve en kwalitatieve hoevee/heidserva

ring. 
We nemen aan, dat een goed inzicht in het tientallig 
stelsel een voorwaarde zonder meer is om op welke 
wijze dan ook in de rekenleerstof thuis te raken. Dit 
geldt zowel voor het traditionele rekenen als voor 
dat wat bijvoorbeeld door 'Wiskobas' wordt gepro
pageerd. 
We volgen op onze school duidelijk het traditionele 
rekenen, hetgeen niet wil zeggen, dat uit het wiskundig 
rekenen niet een aantal eenvoudige leervormen kunnen 
worden overgenomen. Voorop staat echter altijd het 
inzicht in en de vaardigheid in het hanteren van de 
gangbare rekenstof. 
Het is nodig, dat een kind een zo breed mogelijke 
ervaring - naar kwantiteit en kwaliteit - heeft met 
hoeveelheden in allerlei soorten en vormen. 
Ervaring naar kwantiteit betekent, dat het kind aan 
velerlei materialen de veelheid moet hebben beleefd. 
In het onderwijs wordt in hoge mate gebruik gemaakt 

van tekeningetjes en figuurtjes op papier. Over het 
hoofd mag niet gezien worden, dat dit al een zekere 
mate van abstractie betekent, want hoe minder de 
senso-motoriek wordt aangesproken hoe abstracter 
het niveau. Werkend met tekeningetjes en figuurtjes 
wordt de motorische activiteit gereduceerd tot aan
wijzen, doorstrepen, schrijven e.d. De kwaliteit van de 
ervaring wordt bepaald door de mate waarin op de 
ervaring reflectie mogelijk is en mogelijk blijft. Dat is 
een wezenlijk punt in alle onderwijs en speciaal in een 
school voor slechthorende en moeilijk sprekende kin
deren zal het de voortdurende en expliciete aandacht 
moeten hebben. Want een ervaring die toegankelijk 
is voor reflectie, is een geverbaliseerde, in ieder geval 
verbaliseerbare ervaring. De konsekwentie hiervan is 
bij voorbeeld, dat het weinig zin heeft slechthorende 
kinderen met dingen te laten manipuleren, als niet 
tegelijkertijd het handelen wordt vertaald. Vanuit deze 
verbalisatie is gaandeweg een abstracter niveau be
reikbaar. 

1.2. Het tellen. 
Eén wijze om een hoeveelheidservaring te verbaliseren 
is het tellen. Het tellen ordent de hoeveelheid. Opge
merkt moet worden, dat in onze school het telwoord 
in eerste instantie gezien wordt als een hoofdtelwoord 
en niet als een rangtelwoord. Dat wil zeggen, dat al 
tellend de gehele hoeveelheid wordt aangeduid. 
Binnen het wiskundig rekenen wordt gezegd - als ik 
goed ben ingelicht - dat in het tellen één-één relaties 
worden gelegd, terwijl de laatste term wordt toege
voegd aan de gehele verzameling. Ik ben niet erg geluk
kig met deze wijze van expliciteren. 
Ze lijkt te kloppen voor het tellen van vaste niet 
verplaatsbare tekens en figuurtjes op papier, maar ze 
strookt niet naar mijn gevoel met de meer oorspronke
lijke wijze van tellen van verplaatsbare voorwerpen. 
In een dergelijk geval voeg ik direct een term - een 
getal - toe aan de getelde hoeveelheid. Met andere 
woorden: ik benoem onmiddellijk de getelde hoeveel
heid met een getal zonder daaraan voorafgaand het 
laatste element als het zoveelste te hebben aangeduid. 
Neem de situatie waarin iemand knikkers tellend in een 
zakje doet. Hij zegt niet 'vier' als hij de vierde knikker 
in zijn hand neemt, hij zegt pas 'vier' als hij de knikker 
in het zakje laat vallen. Bij het toevoegen van de knikker 



voegt hij tegelijk het gesproken 'vier' toe aan de nu 
ontstane hoeveelheid. Vier geldt ogenblikkelijk voor de 
knikkers in de zak zonder dat op enigerlei wijze vooraf 
aan de vierde knikker het 'vierde' is toegevoegd. In 
het werkelijke tellen wordt m.i. ogenblikkelijk de ge
hele hoeveelheid begrepen. 
Op grond van deze overwegingen acht ik het belangrijk, 
dat de kinderen zeker tijdens het eerste stadium bij 
het tellen de gehele getelde hoeveelheid aanwijzen of 
met hun vinger omcirkelen. Senso-motorisch wordt het 
kind op deze wijze duidelijk meer aangesproken dan 
bij het aanwijzend tellen met alleen de wijsvinger. 

1.3. Het tientallig stelsel. 
Ervan uitgaand, dat we werken met de traditionele 
rekenstof, proberen we de kinderen zo systematisch en 
effectief mogelijk het tientallig stelsel te leren. Dit 
systeem is niet af te lezen uit het materiaal, het is een 
afgesproken vorm van structureren. Aan zeven of elf 
voorwerpen kun je niet zonder meer zien, dat het er 
zeven of elf zijn. Immers in het zestallig stelsel zou 
zeven niet voorkomen, maar als elf benoemd worden. 
Het materiaal, de te tellen hoeveelheid, ordent zich 
dus naar het afgesproken stelsel. 
De belangrijkste konsekwentie voor het onderwijs 
hiervan is, dat dit systeem ook expliciet wordt inge
bracht. Bij de beschrijving van de concrete werkwijze 
moge dat duidelijk worden. 
Een ander gevolg is, dat men in de gaten moet houden 
dat een som als 3 + 4 niet oplosbaar is vanuit inzicht 
in het getalsysteem, maar veel meer een kwestie is 
van onthouden. Een kwestie van geheugen dus. 
Een duidelijk onderscheid tussen wat inzichtelijk oplos
baar is en wat eenvoudig onthouden moet worden, is 
voor een goede rekendidaktiek zeer belangrijk. Dit 
onderscheid zal in het volgende duidelijk worden 
geformuleerd. 

2. Da konkrete werkwi jze . 
2.1. Het materiaal. 
Als materiaal gebruiken we vierkante plastic blokjes 
van 21/2cm. in verschillende kleuren, leder kind 
beschikt na de fase van het voorbereidend rekenen 
over een doosje van twintig van deze blokjes, in twee 
tientallen van onderscheiden kleur. Daar komen na 
een tijd kartonnen strookjes bij in de lengte van tien 
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aaneengesloten blokjes, daarmee duidelijk de eenheid 
tien symboliserend. 

2.2. De werkwijze tot 10. 
In de eerste fase worden nu de blokjes al tellend 
in een horizontale rij gelegd. De rij wordt opgebouwd 
en afgebroken, daarbij steeds de vraag: hoeveel zijn 
het er nu? De kinderen wijzen daarbij telkens de ge
hele rij aan. Mochten er nog problemen bestaan 
met de verbale reeks, een, twee, drie enz., dan wordt 
daar apart, eventueel los van het materiaal, aandacht 
aan besteed. 
Belangrijk is het moment waarop de afspraak wordt 
gemaakt, dat er slechts tien blokjes in een rij mogen 
liggen. De rij is vol, met tien blokjes. Méér kunnen 
er niet in één rij liggen. Dat is een logisch gevolg van 
het hanteren van het tientallige stelsel. Maar stel er 
liggen slechts vier blokjes in de eerste rij. Dit zegt 
nog niets over het tientallig stelsel, tenzij we ook voor 
vier bewust dit systeem inbrengen. Vier is dan niet 
meer vier zonder meer, maar vier is een op weg zijn 
naar het eerste tiental. Aan vier ontbreken er zes. Met 
de vierkantjes in twee verschillende kleuren wordt 
deze ordening op tien duidelijk gemaakt. Aan twee ont
breekt acht, aan drie zeven, enz. 
Daarom telkens de vraag: Wat betekent vier? En als 
een verbalisatie van het handelen zal op den duur het 
antwoord moeten luiden: In de eerste rij liggen er vier, 
we zijn op weg naar tien, er kunnen er nog zes bij, dan 
is" de eerste rij vol. 

Dat vier plus zes tien is, is niet vanzelfsprekend, het is 
dus niet een kwestie van inzicht, maar een kwestie van 
geheugen. Immers in het achttallig stelsel zou vier 
plus vier tien zijn. Dit betekent, dat op zeker moment 
de aandacht duidelijk gericht moet zijn op het ont
houden van de verschillende combinaties die tien 
vormen, zonder dat daar het materiaal nog langer 
steun kan bieden. 
Steeds toch de vraag: 'Wat betekent...?' als appèl om 
de ervaring te verbaliseren. 'Wat betekent tien?' 
Antwoord: 'De eerste rij is vol en in de tweede rij liggen 
nul blokjes = 10.' 
Gaan we ervan uit, dat het oplossen van sommetjes 
binnen de eerste rij, binnen het eerste tiental dus, 
weinig te maken heeft met inzicht, dan betekent dit 



weer, dat sommen als 3 + 4 of 9-6 op zeker moment 
uit het hoofd moeten zijn gekend. Het is dan een 
kwestie van eenvoudig weten. Daarmee is niet ge
zegd, dat 3 t 4 - 1 een verbalisme is. Het dient de 
verbalisatie te zijn van een werkelijk handelen. Drie 
blokjes liggen op tafel, ik doe er vier bij, nu zijn het er 
samen zeven. Of er liggen negen blokjes, ik neem er zes 
af, nu blijven er nog drie over. 
Verondersteld wordt uiteraard de geverbaliseerde er
varing te hebben van erbij doen en eraf nemen, toch 
blijft het antwoord op de vraag: 'Hoeveel is 3 + 4 of 
9-6 ?' een kwestie van onthouden. Dat betekent, dat 
een duidelijk en expliciet beroep op het geheugen nood
zakelijk is. 
Al zou het kind jaren met blokjes blijven manipuleren, 
bij voorkomende rekenproblemen zal het steeds een 
raden naar de uitkomst blijven, als het die niet uit
drukkelijk heeft onthouden. Dat bij het onthouden het 
verbaliserend manipuleren een grote steun is, spreekt 
vanzelf. Dat bij een aantal kinderen hierdoor het ge
heugen voldoende wordt gemobiliseerd, is niet uitge
sloten. Dit echter neemt niet weg, dat expliciete 
aandacht op het onthouden overbodig zou zijn. In 
tegendeel. 
In dit verband heeft het dan ook naar mijn idee weinig 
zin om talloze reeksen van bedoelde sommetjes te 
maken. Het lijkt me veel effectiever om systematisch 
alle sommen van een bepaald type te laten leren op 
het moment dat het kind daaraan toe is en zolang 
blijkt, dat het type nog onvoldoende wordt beheerst. 
En het is bekend, het beste resultaat wordt bereikt 
met vele korte periodes van oefening. 

2.3. De werkwijze tot 20 en het anticiperend 
verbeelden. 

Na het voorgaande zal de opbouw tot 20 niet vreemd 
meer zijn. De tweede rij wordt opgebouwd als de eerste. 
Twee vragen worden er gesteld: 'Hoeveel blokjes lig
gen er in de tweede rij? Hoeveel hebben we samen?' 
De kinderen wijzen steeds de bedoelde hoeveelheden 
aan. 
En natuurlijk ook weer de vraag: 'Wat betekent 12?' 
De eerste rij is vol, in de tweede liggen er twee, we 

zijn op weg naar twintig, er kunnen er nog acht in de 
tweede rij, dan zijn het er twintig.' 
Al gauw na een kennismaking met hoeveelheden tot 

twintig volgen opgaven als 13 + 4 of 19-6. Dit kan al 
gebeuren nog voordat de sommen beneden het eerste 
tiental helemaal paraat zijn. De kinderen leren echter 
inzien, dat 13+4 eenzelfde soort som is als 3 + 4. 
Bij optellingen en aftrekkingen over het tiental heen 
gaat het inzicht al een grotere rol spelen. 
Tijdens het verbaliserend handelen is de situatie als 
volgt. 
Op de tafel liggen b.v. acht blokjes. Er moeten er zes 
bij. De kinderen tellen zes blokjes van een andere kleur 
uit het doosje af en houden ze in de hand, of 
leggen ze ongeordend op tafel. De eerste opdracht 
luidt dan: 'Doe die zes blokjes maar bij de acht in het 
rijtje.' 
Omdat ze uitdrukkelijk weten, dat er niet meer dan tien 
in het eerste rijtje kunnen liggen, zal de oplossing van 
het probleem weinig moeite geven. Uiteraard vindt er 
reflectie plaats op wat er gebeurde. We legden twee 
blokjes bij de acht, toen was het eerste rijtje vol en de 
vier overige kwamen in het tweede rijtje. Samen zijn 
het er veertien. 
'Wat betekent veertien?' Het antwoord moet luiden: 
'de eerste rij is vol, in de tweede liggen er vier, we zijn 
op weg naar twintig, er kunnen er nog zes bij, dan is 
de tweede rij ook vol'. 
Op gelijksoortige wijze worden de aftrekkingen be-
'hand'-eld. 

In een volgend stadium doen we een beroep op wat ik 
zou willen noemen het anticiperend verbeelden. Om bij 
hetzelfde voorbeeld te blijven: de zes blokjes die 
bijgevoegd moeten worden, worden met één hand toe
gedekt. De vraag luidt dan: 'Wat zal er nu gaan ge
beuren, als we de blokjes erbij leggen?' 'Bij 
acht kunnen er nog twee', zal het antwoord zijn. 
'Goed, leg die erbij, maar houd de andere nog bedekt. 
Hoeveel liggen er nu nog onder je hand? Nog vier. 
Goed. We leggen ze er nog niet bij. Wie weet al, hoe
veel het samen zal worden?' 

Waar het om gaat, is dat de kinderen leren te ver
baliseren, wat ze nog zullen gaan doen. Dit ver
baliseren is slechts mogelijk dankzij de reflectie op voor
gaande ervaringen. In ieder geval acht ik dit anti
ciperend verbeelden een noodzakelijk tussenstadium 
tussen het verbaliserend handelen en het verbale ab
stracte rekenen. 
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Hoewel inzicht bij dit soort sommen een steeds 
groter rol gaat spelen, zal toch ook een stadium van 
memoriseren aanwijsbaar zijn, wil men effectief vor
deren in de leerstof. Daarom worden alle sommen over 
het tiental heen ook van buiten geleerd, met de 
expliciete aandacht op het onthouden. Het inzicht, 
verworven tijdens het verbaliserend handelen en het 
anticiperend verbeelden, blijft hierbij steeds als be
langrijke achtergrond aanwezig. 

2.4. Oriëntatie tot WO. 
Ondertussen kan de oriëntatie in de getallenreeks tot 
100 worden voortgezet. De kinderen beschikken over 
hetzelfde materiaal. 
Het verschil met een zogeheten globale methode is nu 
dat niet over de volle tientallen het eerste honderd
tal wordt bereikt, maar dat steeds de eenheden 
present blijven. Na twee volle rijtjes beginnen we het 
derde rijtje in te vullen: 2 1 . 'Wat betekent 21? Twee 
rijtjes zijn vol, in het derde ligt één blokje. We zijn 
op weg naar 30, er kunnen nog 9 bij, dan is het derde 
rijtje vol. En zo verder tot 30. Steeds wordt er bij de 
opbouw van de reeks ook weer afgebroken, b.v. als we 
van 30 nu één afnemen, hoeveel zouden er dan 
overblijven. Hoe schreven we die som? 3 0 - 1 . Goed, 
want min betekent: ik neem eraf'. Zo ook, 31-2 of 
31-10. Met het materiaal voor zich, verbaliseren de 
kinderen wat er gebeurt of wat er zal gaan gebeuren. 
Het moge duidelijk zijn, dat op deze manier voort
gaand tot 10 volle rijtjes niet alleen het inzicht in de 
reeks groeit, maar vanuit dat inzicht tegelijk een aantal 
sommetjes als vanzelfsprekend oplosbaar zijn, zonder 
dat er zich foutieve associaties ontwikkelen. Dat ge
beurt naar mijn gevoel snel bij het hanteren van de 
zogenaamde globale benadering waarbij b.v. 80-30 als 
eerder type verschijnt dan b.v. 80-7, 80-1 7, 80-37. Bij 
de oriëntatie tot 100 zoals aangegeven is men veel 
meer bedacht op het verbaliseren van dit type of van 
82-5, dan op de eenvoudige som 80-30. 
Men heeft voldoende tijd besteed aan deze oriëntatie, 
wanneer de kinderen ook zonder het concrete mate
riaal in staat blijken een goed antwoord te geven op 
de vraag: 'Wat betekent 74?'. Ze wijzen bij het ant
woord aanvankelijk op de tafel aan wat ze zeggen, 
ook al ligt het materiaal er concreet niet. 
Ook wanneer ze een antwoord kunnen verbaliseren 
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op de vraag: 'Wat betekent 84-23 enz. Opnieuw volgt 
na een fase van inzichtelijk werken een fase waarin 
het snel en vaardig oplossen van de rekenproblemen 
voorop staat. Echter ook hierbij heeft het geen zin 
grote hoeveelheden sommen van een bepaald type te 
maken. Veel zinvoller is het om alle mogelijkheden 
van een type tot 100 te inventariseren en deze moge
lijkheden aanvankelijk systematisch geordend, later 
door elkaar, vooral mondeling, te oefenen. 

2.5. De oriëntatie tot WOO. 
Als we dan verder gaan in de getallenrij, op het mo
ment dat de leerstof tot 100 weinig of geen pro
blemen meer geeft, beginnen we met de reeks 
tot 100 te herordenen. We zeggen, dat we nu niet 
meer in rijtjes werken, maar met doosjes. In ieder doos
je kunnen er honderd, knikkers of pruimen, of blokjes 
het maakt niet uit. We maken het eerste doosje vol, 
d w z . als er in het eerste doosje 43 zitten, hoeveel kun
nen er dan nog bij? Dit wordt goed geleerd, hoewel 
het weinig problemen zal geven als de oriëntatie 
tot 100 goed is gebeurd. Hierna gaan we verder We 
tekenen naast het eerste volle doosje een leeg op het 
bord. We doen er één knikker in. Dat heet 101. 
Schrijf het in de lucht, spreek het uit: 101 . We doen er 
nog een knikker in. 'Hoeveel hebben we samenI 
102. Wat betekent nu 102? 

Een doosje van honderd is vol, in het tweede zitten er 
twee, we zijn op weg naar 200, er kunnen nog 98 bij. 
Toevallig komt Ester langs en die neemt drie knikkers 
weg. Wie kan aanwijzen welke knikkers ze wegnam? 
Goed, deze twee uit het tweede doosje en toen nog 
één uit het eerste. Hoeveel zijn er nog over? Wie kan 
het sommetje zeggen?' 
Zo gaan we door tot 200, terwijl we de doos voller 
maken, maar er ook knikkers uit wegnemen. Steeds 
ook de vraag: 'Hoeveel kunnen er nog in de tweede 
doos? 

De tweede doos is vol, we nemen de derde en we 
doen er één in. Hoeveel zitten er in de derde doos? 
Eén. Goed. Hoeveel kunnen er nog bij? Nog 99. 
We zijn op weg naar 300. We doen er weer bij- 201 
202, 203, 204, 216, 235, 267, 289 enz. Tot de derde 
doos vol is. Maar we vergeten ondertussen niet ook 



telkens een aantal weg te nemen. De kinderen lossen 
net probleem op en zeggen de som. 
We werken zo de gehele reeks tot duizend door en ' 
stellen telkens de vraag: 'Wat betekent 453, 786 enz.?' 
Natuurlijk is het mogelijk een serie getallen op het bord 
te schrijven, die de kinderen aanvullen tot het vol
gend honderdtal. 
Over de behandeling van een aantal typen sommen tot 
duizend hoef ik na het vorige weinig nog te zeggen. 
Sommen binnen één honderdtal zoals 513 + 58 of 783 
- 65 leveren weinig problemen op, omdat voor de kin
deren duidelijk is, dat deze eigenlijk hetzelfde zijn als 
13 4 58 of 83 - 65. 
Ook de sommen over het honderdtal heen geven na 
deze introductie doorgaans weinig moeilijkheden. Maar 
ook hier wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het 
geheugen vooral bij de volgende reeks: 2 6 0 + 8 0 , 
264 + 80, 264 + 85, 264 + 87 en 260+380 , 264 + 380, 
264 + 385, 264+387 . Natuurlijk krijgen ook de corres
ponderende aftreksommen gelijke aandacht. 
Opgemerkt kan nog worden dat een aantal cijfer-
sommen na deze behandeling gemakkelijker als 
hoofdrekenwerk oplosbaar zijn dan als cijferwerk. 
Bijvoorbeeld een som als 902-537. Omdat de kin
deren hebben geleerd snel aan te vullen tot 600, zien 
ze het antwoord snel als een optelling van 63 + 300 + 2 
= 365. 

2.6. De oriëntatie boven de 1000. 
Komen we in de rekenstof boven duizend dan beginnen 
we weer met een hergroeperen van het vorige. We 
spreken af, dat we nu de pruimen of de knikkers in 
doosjes van duizend doen. Wat het eerst gebeurt is, 
dat de kinderen snel leren aanvullen tot duizend: 
378 + 622, 613 + 378 enz. Dit zal na enige oefening 
goed lukken. De werkwijze is verder zoals de hier
boven beschreven. 

Met dit verschil dat dezelfde manier van uitdrukken 
gehandhaafd blijft voor getallen boven tienduizend. Zo 
betekent bijvoorbeeld 43.578: 43 dozen van duizend 
zijn vol, in de 44e doos zitten er 578, er kunnen nog 
422 bij, dan zijn het er 44.000. 

Besluit. 
We zijn er ons van bewust, dat we niet bij alle pro
blemen zijn blijven stilstaan, dat ook met deze manier 

niet zonder meer de kinderen met typische problemen, 
zoals b.v. een uitgesproken zwak geheugen, zijn ge
holpen; dat we niet hebben gesproken over guldens, 
dubbeltjes, centen of het gebruik van termen als 
eenheid, tiental, honderdtal enz. 
Een belangrijk voordeel is er toch in gelegen, dat door 
alle niveaus eenzelfde gebruik van termen is terug te 
vinden. Dat geeft aan de kinderen het zo nodige hou
vast. En voor het overige, onderwijs is niet zozeer 
een spectaculair gebeuren, het is veel meer een 
kwestie van consciëntieus geduld. 

L.J. Huynen, 
'De Skelp'-Drachten. 
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tussen spreken en schrijven. Vervolgens wordt een be
schrijving gegeven van het behandelingsplan zoals dit in 
praktijk gebracht wordt op 2 bestaande afdelingen voor 
meervoudig gehandikapte dove kinderen van het 
Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel/Vught. 

Hoofdstuk III: "Het gesprek ". Dit wordt door de auteurs 
gezien als het belangrijkste middel om tot 'kommuni-
katie met het dove dysfatische kind te komen. Het vormt 
het centrale punt bij opvoeding en onderwijs. Het gesprek 
kan op verschillende wijzen gevoerd worden: grafisch, 
maar ook via vingerspelling. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen informatie- en 
konversatiegesprekken. De taalontwikkeling begint steeds 
binnen de konkrete belevings- en ervaringswereld van 
het kind. Het belang en de invloed van para-linguale ele
menten tijdens het gesprek (zoals houding, mimiek en panto-
mimiek, het totale uitdrukkingsvermogen van het mense
lijk lichaam) worden, mede in hoofdstuk IV, nader 
gekonkretiseerd. 

Hoofdstuk IV: Na de grotendeels theoretische uiteenzetting 
over het gesprek met het dove dysfatische kind worden 
nu enkele gesprekken nader geanalyseerd en worden 
verwerkingsmogelijkheden aangegeven. 
Deze verwerkingsoefeningen zijn erop gericht de in het 
gesprek gebruikte taal te verduidelijken, de struktuur 
te ontdekken, te analyseren, uit te breiden, fleksibeler te 
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Buitenlandse kinderen op de Mgr. Hermusschool 

r 

In 1971 werd de Toelatingscommissie van onze 
scholen voor slechthorende kinderen in Amsterdam 
geconfronteerd met het probleem 'Buitenlandse 
kinderen'. 
Er werden toen verschillende kinderen van gastar
beiders en landgenoten uit de West bij de Commissie 
aangeboden. Daar het doorgaans middelmatig tot 
zwaar slechthorende^ kinderen betrof, wisten wi j , dat 
opvoeden in tweetaligheid een bijna onbegonnen zaak 
zou zijn. Opvoeden in de eigen landstaal is voor ons 
ook onmogelijk, omdat wij niet over de kennis van de 
diverse talen beschikken. 

De gastarbeiders komen uit zeer verschillende landen. 
Tot de eerste groep kinderen behoorden o.a. een Turkse 
jongen, Spaanse jongens en meisjes, een Portugese 
jongen, Marokkaanse jongens en meisjes enz. 

Er moest dus voor de Nederlandse taal gekozen worden 
Voordat deze beslissing echter genomen werd, zijn we, 
voor zover dit mogelijk was, eerst nagegaan of betrok
ken gezinnen van plan waren in Nederland te blijven, 
daar het anders weinig zin zou hebben deze kinderen 
Nederlands te leren. Zij hebben ons verzekerd dit 
inderdaad te willen. De ouders van deze kinderen 
gingen akkoord met een opleiding in de Nederlandse 
taal. 
De meesten van deze ouders spreken zelf geen Neder
lands en hierdoor deed zich meteen de moeilijkheid 
voor, dat het kind wel voor ons verstaanbaar zou leren 
spreken, maar nooit met de ouders zou kunnen 
converseren. Het kind kan met de Nederlandse taal 
ook niet in zijn vaderland terecht. Bovendien zouden de 
kinderen thuis de nodige oefening in het spreken niet 
krijgen. 
Nog een moeilijkheid is het verschil in cultuur en 
leefgewoonten. Sommige gastarbeiders vinden het 
bijv. vreemd dat er in ons land zoveel aandacht 
aan gehandicapte kinderen wordt besteed. In veel van 
hun culturen is men eerder geneigd zo'n kind links te 
laten liggen en alleen aandacht aan gezonde kinderen 
te besteden. 

Ook kinderen van ouders uit Suriname kunnen we 
meestal als buitenlandse kinderen beschouwen, want 
dikwijls wordt in deze gezinnen thuis geen Neder-
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lands gesproken. Velen weten meestal wel iets meer 
van onze leefgewoonten af en kunnen Neder
lands spreken of verstaan. 

In 1971 werd Michael (F.l. re. 85/Ü.95), een Portu
gees jongetje op onze school geplaatst. Hij was toen 
4 jaar en paste het beste in de jongste kleutergroep. 

Eind 1972 kwam Sheila (F.l. re.60/li,50) bij ons op 
school. Sheila was toen 1 2 jaar, zwaar slechthorend en 
in Suriname opgegroeid. 
Omdat zij aan het gewone onderwijs niet kon deel
nemen, is zij op een school voor debielen geplaatst. 
Dit was natuurlijk niet de goede oplossing voor haar. 
Zij heeft hier dan ook weinig of niets geleerd. Zo kwam 
ze bij ons. 
Het eerste halfjaar wisten we nauwelijks hoe we kon-
takt met haar konden krijgen. Ze reageerde slecht op 
de haar aangeboden leerstof, die uiteraard geheel 
individueel werd aangeboden en begreep ons bijna niet. 
De zaak leek vrij hopeloos. 
Twee maanden later kwamen er vier Spaanse kinderen 
uit één gezin op school van resp. 7, 10, 1 1 en 14 jaar. 
De oudste, Fatima (F.l. re.30/li,35) had in Spanje op 
school wel het een en ander geleerd. De tweede, Maria 
(F.l re.90/li.90), was ook op school geweest, maar 
kon niet spreken en had nagenoeg niets geleerd, even
als Alfredo (F.l. re.90/li.85). De jongste, Pilar (F.l. 
re.90/li.90) was nog helemaal niet op school geweest. 

Aan ons toen de taak om deze 5 zorgenkinderen 
Nederlands te leren spreken, zodat zij later zelf
standig in ons land de maatschappij in kunnen gaan. 
Om te beginnen hebben wij een extra leerkracht aan
gevraagd en op advies van de Inspectie ook gekregen. 
De moeilijkheid was toen iemand te vinden, die dit 
zou willen en kunnen doen. Aanvankelijk dacht men dat 
de leerkracht iemand moest zijn, die de Spaanse taal 
machtig was, maar het leek ons belangrijker dat 
de leerkracht op de hoogte was van het onderwijs van 
slechthorende kinderen. Uiteindelijk moesten deze kin
deren Nederlands gaan spreken en zo min mogelijk met 
het Spaans geconfronteerd worden. Een leerkracht 
uit het slechthorenden-onderwijs, die Spaans sprak, 
was niet te vinden. Een oud-leerkracht was gelukkig 
bereid ons te helpen. Met de Inspecteur was afge-



sproken, dat de kinderen zoveel mogelijk in verschil
lende groepen geplaatst zouden worden om zodoende 
20 min mogelijk met elkaar gebaren te kunnen maken 
en zo spoedig mogelijk in ons onderwijs geïntegreerd 
te worden. Fatima en Sheila kwamen in de oudste 
groep van 12-jarigen. Maria kwam bij 9 è 10-jarigen, 
Alfredo is ruim 3 jaar ouder dan zijn klasgenootjes en 
Pilar kon bij leeftijdgenootjes geplaatst worden. Alleen 
voor extra lessen in taal, lezen, schrijven en rekenen 
kwamen deze kinderen bij de extra leerkracht. Sheila 
ging eveneens voor extra lessen naar haar toe. Zij had 
het voordeel dat men thuis Nederlands kon spreken, 
wat op ons verzoek ook steeds werd gedaan, terwijl 
bij de andere vier thuis Spaans wordt gesproken. 
Vooral in het begin bestonden de extra lessen uit taal 
in de vorm van veel praten over allerdaagse dingen 
en gebeurtenissen, bordlesjes hierover maken en lezen. 
Ook rekenen stond op het programma. 

De zaak-vakken zouden we voorlopig laten rusten. 
Met gymnastiek, handenarbeid, muziek en tijdens het 
eten waren de kinderen bij hun eigen groep om zoveel 
mogelijk kontakt te kunnen houden met hun leeftijdge
noten. Van onze twee logopedisten kregen de kinderen 
ook extra lessen. 

In het begin gingen de lessen erg moeizaam. Alfre
do en Maria spraken nog geen Spaans en waren eigen
lijk al te oud om nog goed een taal te leren spreken. 
Fatima sprak al Spaans en had minder moeite met het 
Nederlands. Ook voor Sheila was het spreken erg moei
lijk. Voor Pilar, de jongste, was het het gemakkelijkst. 
Zij spreekt dan ook het beste. 

Een andere handicap voor ons was dat Fatima en 
Maria zeer veel verzuimden. Hierdoor hadden ze weinig 
aardigheid in het leren. Nadat de Inspectie voor school
verzuim was ingeschakeld is Maria iedere dag op 
school. Zij vindt het nu leuk en doet goed haar best. 
Zij spreekt echter nog heel slecht, maar gaat ons 
steeds beter begrijpen. 

In de loop van 1974 kregen we nog een Marok
kaanse jongen van 7 jaar, Achmed (F.l. re.80/li.35) 
en een Spaanse jongen van 9 jaar, Philippo (F.l. re.70/ 

li.80). Achmed kwam in een groepje van 6 è 7-
jarigen en Philippo werd een groepje hoger, eveneens 
bij leeftijdgenoten geplaatst. Ook deze kinderen krijgen 
veel extra les van de 'Spaanse leerkracht', maar 
doen toch al met heel veel lessen met hun groepje 
mee. 

Nu, na ruim 2 jaar kunnen we zeggen, dat de kinderen 
aardig op gang komen. Fatima heeft inmiddels de 
school verlaten. 
Sheila maakt geweldige vorderingen. Zij heeft een 
goed geheugen. Met taal is zij nu bezig met leerstof 
van de eerste helft van de vierde klas. Lezen doet ze 
echter nog uit boekjes van de tweede klas. Spreken 
in zinnetjes van 4 a 5 woorden gaat nu redelijk. Met re
kenen is ze de leerstof van de 5de klas aan het ver
werken. 

Redaktie-sommen gaan nog niet. Voor aardrijks
kunde gaat ze naar een groep, die nog maar pas be
gonnen is met dit vak. Zij heeft veel plezier in de 
muzieklessen en kan al aardig blokfluiten. Zij kan het 
heel goed met de kinderen vinden en begrijpt hen uit
stekend. Zolang zij nog zoveel bijleert, houden wi j haar 
op school, ondanks haar leeftijd. 

Van Maria kunnen we vermelden, dat zij nog leest 
in de boekjes van de eerste klas. Deze boekjes begrijpt 
zij goed en verhaaltjes kan zij terug vertellen. Zij 
maakt taallesjes uit boekjes van het einde van de 
tweede klas. Wat rekenen betreft kan zij nu de bewer
kingen tot 100 maken en de tafels t/m 7. Ook voor 
haar zijn redaktiesommen nog te moeilijk. 

Het spreken van Alfredo gaat nog zeer moeizaam. Hij 
is echter zeer ijverig en doet graag wat van hem ver
langd wordt. Hij werkt nu aan leerstof van de derde 
klas. Alfredo kan de aangeboden stof niet zo gemak
kelijk onthouden, zodat er altijd veel herhaling nodig is. 

Pilar, Philippo en Achmed zijn nu zo ver gevorderd, dat 
ze alleen nog voor lezen naar de extra les gaan. 

Michael vordert slechts langzaam. Zoals al gezegd, 
wordt er thuis uitsluitend Portugees gesproken en na 
vakanties en vrije dagen is hij veel kwijt van wat hij 
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Niveaugroepen 

geleerd heeft. Zijn inzet is maar matig; hij is erg ver
wend. Michael zit nu in groepje 4 (tweede klas), maar 
zou eigenlijk terug moeten naar groep 3. Als groep 3 
wat op gang is zal dit nader bekeken worden. 

Vorige week kwam Hassan erbij. Hij (F.l. re-70/li.35) 
komt uit Marokko erüs 12 jaar. Hassan heeft nog nooit 
leren lezen of schrijven. Met zijn vader kan hij wel wat 
converseren. Het blijkt dat aan Hassan wel het een en 
ander te leren is. We zetten onze schouders er dus 
maar weer onder. 

Tot zover dit verslag over onze buitenlandse kinderen. 
Misschien krijgen wij gelegenheid in de toekomst de 
wel of niet goede afloop hiervan te vermelden. Mocht 
iemand suggesties voor ons hebben dan zouden wi j dit 
gaarne van U horen. Ook zijn wi j bereid, indien hier be
hoefte aan is, onze werkwijze nog wat nader uit een te 
zetten. 

G.J.M. Muschter 
Amsterdam 

Nijmegen - Martinus van Beekschool 

Geslaagd voor diploma Gehoorgestoorden A: 
E. Th. Wiener - M. F. Hoefakker - W. G. M. M. Hofmans. 

St. Michielsgestel - Instituut voor Doven 

Geslaagd voor diploma Gehoorgestoorden A: 
P. v.d. Berg - J. Suykerbuyk - A. Hopmans - W. Steen
bakkers - J. Bekkers - A. Visser - P. van Vugt - drs. F. 
IJsseldijk - J. Berendsen.. 
Geslaagd voor diploma Gehoorgestoorden B: 
L Smit (met lof) en A. v.d. Horst. 
PROFICIAT geslaagde collega's. 
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Binnen de kernafdeling van onze school is enige jaren 
geleden een gesprek geweest over de vele problemen 
die in de kerngroepen, vooral bij de zaakvakken, ont
stonden. 
Het niveauverschil van de kinderen, binnen één groep 
was vaak zo groot, dat het uitvoeren van een werkplan 
allang niet meer efficiënt kon gebeuren. Bij de vakken 
zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis 
kon de uitleg natuurlijk niet klassikaal gebeuren en 
moest de klas verdeeld worden in twee, drie of zelfs 
meer 'niveaugroepjes'. 

Er kwam een plan op tafel voor het werken in niveau
groepen. De hoogste groepen van de kernafdeling 
werden voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 
nederlands (dictee), blokfluiten, hoofdrekenen en na
tuurkennis opnieuw ingedeeld. Onze school verkeerde 
bij deze nieuwe indeling in een nog gunstiger positie, 
omdat we van een driedeling (sh-3, sh-4, sg-3) naar 
een vierdeling over konden gaan. Het (ambulante) 
schoolhoofd neemt als vierde leerkracht deel aan de 
niveau-uren. U begrijpt dat zelfs binnen deze vier 
groepen nog verschillende kinderen met uiteenlopende 
capaciteiten zijn waar te nemen. Deze verschillen zijn 
veel kleiner en zijn naar onze mening niet meer onover
komelijk. 

Aan het begin van dit schooljaar, hebben we bij het 
bespreken van de te behandelen stof en het maken van 
de groepsindelingen het vak natuurkennis weggelaten 
en daar de verkeerslessen voor in de plaats gezet. Een 
juiste keuze, welk vak in de niveaugroepen mee gaat 
doen, is natuurlijk nog wel eens afhankelijk van het 
aanbod en de mogelijkheden van de kinderen. 
Aan het eind van het voorafgaande schooljaar vragen 
er dan ook verschillende zaken een duidelijke en goede 
afspraak van de leerkrachten onderling. 

a. de indeling van de groepen. 
b. de plaatsing van de lessen in het lesrooster 
c. gebruik van methoden en leerplan 

a. De indeling van de groepen. 
Een zorgvuldige indeling van de groepen voorkomt niet 
alleen mislukking van de leerling maar ook onnodig 
vaak wisselen van de leerling van de ene groep naar 
de andere. De overgang (bevordering of verlaging) 



naar een hogere of lagere groep, binnen het school
jaar, is daarmee niet uitgesloten, maar is niet ge
baseerd op vergissingen, maar op goede prestaties. 
Als deze groepswisseling noodzakelijk is, gaat het ook 
erg gemakkelijk. Het vaststellen van bepaalde criteria 
voor de plaatsing in de juiste groep is bepaald niet 
gemakkelijk. Vooral wanneer we toch weer op de 
leeftijds-basis moeten bevorderen. 

b- Bij het samenstellen van het lesrooster moeten de 
'essen in de niveaugroepen eerst worden vastge
steld, omdat de klassen allen op hetzelfde uur dezelfde 
les moeten hebben. 

De lessen zijn ook nogal intensief en vermoeiend voor 
de leerlingen. En als de mogelijkheid er is, verdienen de 
eerste uren van de dag dan ook duidelijk de voorkeur. 

c. Er moeten voordat de groepen kunnen gaan werken 
zeer duidelijke afspraken worden gemaakt over de aan 
te bieden leerstof, uit welke methode dat gebeurt en 
welke stof in welke groep. Dit is niet alleen belang
rijk voor de leerkracht om overlappingen te voorkomen, 
maar ook voor een juist vaststellen van de criteria voor 
de bevordering. 

Met deze uiteenzetting hoe wij het 'niveau-verschil' 
te lijf zijn gegaan, wil ik U nog wel een lijstje be
zwaren noemen. 
- De reeds genoemde toch weer aanwezige niveau
verschillen. 
- Het hiermee niet opgeloste probleem dat er in het 
tweede jaar een andere methode van stofaanbieding 
moet zijn, omdat veel kinderen een tweede jaar in de 
groep blijven. 
- Het wisselen van lokaal voor een deel van de 
kinderen. 
- De vermenging van de slechthorende met de spraak-
gestoorde kinderen (in de spraakgestoorde groep is 
geen aangepaste apparatuur voor de slechthorenden). 

Bij de voordelen die al genoemd zijn in het eerste 
gedeelte van dit stuk komt nog een niet meetbaar ge
geven. 
- Voor de leerkracht is het een waardevolle afwisse
ling te werken met een wisselende groep van kinderen. 

- Het kind krijgt in zijn niveaugroep al regelmatig te 
maken met een andere leerkracht, dus ook met een 
ander lipbeeld, een andere aanpak, waarbij dit 'andere' 
zo regelmatig terugkeert dat hij er de tijd voor krijgt 
om te wennen. 

De Weerklank 
J. P. van Bruchem 
Leiden 
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maken en te automatiseren. Lipleesoefeningen, hoor-
training en spreken nemen hierbij een belangrijke plaats in. 
Naast de gebruikelijke hoorapparatuur wordt ook de 
videoapparatuur tijdens dit hele leerproces als een 
belangrijk hulpmiddel beschouwd. 

Het vijfde hoofdstuk is getiteld: "Faktoren die van invloed 
zijn op het leren lezen". In de inleidende paragraaf wordt 
aan de hand van Heimer R. Myklebust (19601 de 
taalontwikkeling bij horenden vergeleken met die van 
doven. Wat de ontwikkeling bij doven betreft: het visuele 
symbool en de ervaring zijn konditie voor het liplezen, 
het liplezen is voorwaarde voor het orale gesprek, 
het gesprek voor het lezen en de hoogste vorm van "verbal 
symbolic behaviour" is het spellen. 
Enige eigenschappen van de schrifttaai die het leren lezen 
zowel gunstig als ongunstig beïnvloeden volgen daar
na. De schrifttaai biedt weinig houvast voor ritmisch 
en melodisch hardop lezen, wat van negatieve'in
vloed is voor de betekenisverlening. 
Hierna volgt een paragraaf over het in "beelden denken ", 
wat zich zo sterk bij sommige dysfatische leerlingen 
welke te laat adekwaat behandeld zijn kan manifesteren: 
dit belemmert ook sterk hun leesontwikkeling. Het 
taaigeheugen bij deze kinderen funktioneert het beste 
in leeslesjes, gebaseerd op gesprekken die handelen over 
zelf beleefde situaties en gebeurtenissen. Vervolgens komen 
het belang van het vokabulaire en de kennis der 
grammatika aan de orde in verband met het lezen. Het 
vermogen tot terugkoppelen en van opschorten van de 
interpretatie in de tekst (vgl. Van Uden. 1955-1957) 
bliikt essentieel. Prekondities, zoals rijpheidsfaktoren in 
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Enkele ervaringen met taaiexpressie in 
de V.B.O. afdeling 

Aan onze school is een afdeling voor VBO verbonden, 
die bemand wordt door twee leerkrachten. De een 
houdt zich bezig met de vakken handel, wiskunde, 
aardrijkskunde en natuurkunde, de andere neemt de 
talenkant voor zijn rekening. Wat de inhoud van het 
programma betreft trachten we de leerlingen te 
brengen tot het niveau van MAVO 3 of 4. 
Dit is, zeer summier, de opzet van onze afdeling. 
Wat nu te doen teneinde de expressieve taal van onze 
leerlingen zodanig te vervolmaken, dat ze b.v. een 
redelijke stelopdracht kunnen uitvoeren, of een spreek-
opdracht kunnen volbrengen. 
Zowel voor Nederlands, als voor de Duitse en Engelse 
taal moeten er regelmatig stelopdrachten worden uit
gevoerd. Dit gaat 
- aan de hand van foto's: Schrijf er een verhaal bij; 
- aan de hand van een gegeven inleiding: Maak het 
verhaal af; 
- aan de hand van een stripverhaal zonder onder
schriften: Schrijf het verhaal bij de plaatjes. 
Ook worden woorden uit een dictee gebruikt om een 
verhaal te schrijven met een minimaal aantal regels. 
Voor alle duidelijkheid: Dit gaat zowel in de moedertaal 
als in de moderne vreemde talen. 
Wat nu te doen met bijv. de frekwent voorkomende 
volgorde-fouten in Engelse teksten? 
Aan de hand van het boekje 'Questions and answers' 
(uitg. Tjeenk Willink/Longmans) worden mondeling 
zinspatronen ingedrild. Onze praktijk is, dat dit niveau-
verhogend werkt met betrekking tot de fouten in zowel 
mondeling als schriftelijk werk. 
Wat de mondelinge kant betreft: Elke week is er 
iemand met een spreekbeurt in elk van de talen. Dit 
gaat aan de hand van een AO boekje (vrij moeilijk wat 
stijl betreft); de serie 'Hoe en waarom' of actuele 
artikelen uit de krant. Wat de vreemde talen betreft 
hebben we een aantal verhalen op het bord uitge
schreven (± 20), die door de leerlingen zijn overge
schreven en waarvan de uitspraak groepsgewijze werd 
ingestudeerd. 

Het probleem is nu, dat bij een aantal leerlingen met 
zeer goed auditief geheugen, (dit komt bij een aantal 
slechthorende leerlingen toch wel voor) er een grote 
diskrepantie bestaat tussen het uit het hoofd geleerde 
verhaal en de spontane taaluitingen. Onze ervaringen 
zijn, dat zinspatronen inslijpen aan de hand van aller

lei soorten materiaal een nuttige zaak is, die op de 
duur zijn invloed doet gelden. 
Allerlei vormen groepsgesprek en discussietechnieken 
worden gebruikt bij de lessen in maatschappijleer. 
Het leren luisteren naar elkaar blijft echter een erg 
moeilijk probleem, wat (echter) niet beperkt is tot onze 
slechthorende leerlingen. 

De Weerklank 
G. Hak 
Leiden 
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het leesgedrag, het distantie nemen van zichzelf, het 
fleksibel denken m.b.t. woorden en uitdrukkingen om 
de betekenis te doorzien komen hierna nog aan de orde. 

Het zesde hoofdstuk bevat een beschrijving van het 
begrijpend-lezen-in-ontwikkeling bij 4 dove dysfatici 
van 12 è 13 jaar. 
Wat hun leesontwikkeling betreft hebben ze het niveau 
bereikt, dat ligt tussen de ideo-visuele fase en de 
vokabulaire fase. De struktuurfase in het receptief lezen, 
waarin de lezer niet slechts afgaat op de betekenis 
van losse bekende woorden, maar de verbanden 
begrijpt, tussen regels doorleest, boven de tekst staat, is 
vooralsnog een onhaalbare zaak gebleken bij deze 
kinderen. 
Vervolgens wordt beschreven hoe men te werk kan gaan 
bij het behandelen van door de leerkracht samengestelde 
leeslesjes, van teksten uit leesboekjes voor ± 7-jarige 
horende kinderen en van aan henzelf gerichte brieven, als
mede de toetsing van het begrip der teksten m.b.v. 
multiple choice en open-end vragen. 
De foutenanalyse rechtvaardigt de konklusie dat enige van 
de 4 leerlingen zoveel leerproblemen hebben, dat ze zich 
vooralsnog met een passieve woordenschat van enige 
duizenden woorden zullen moeten proberen te 
redden. 
Besluit: De orale kommunikatie met dove dysfatische 
kinderen is geen gemakkelijke zaak, hoewel het 
doel - hen via gesprekken tot lezen te begeleiden -
toch niet onbereikbaar blijkt te zijn. 

A. Vogel en J. van Weert 
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Logopedische behandeling in de praktijk 

Dit overzicht is schematisch, niet alle logopedische 
behandelingen worden hierbij beschreven. De logo
pedisten op onze school werken volgens dit kader, 
maar dit wordt natuurlijk per geval aangepast. U moet 
dit kader zien als een richtlijn, het is geen strak harnas. 
Er is altijd wel tijd voor een praatje of een spelletje 
tussendoor. 

I. 
Onderzoek 
Als het kind bij ons op school komt, heeft het al een 
psychologisch-, een audiologisch en een summier 
spraak-taalonderzoek achter de rug. 
Het spraak-taalonderzoek wordt hier nader uitgewerkt. 
Dit onderzoek wordt afgenomen door twee logope
disten. 
De onderdelen van dit onderzoek zijn: 
1. Anamnese 
2. Articulatieonderzoek (benoemen van plaatjes) 
3. Algemeen funktie-onderzoek, hierbij komen de 
volgende punten aan de orde: 
- visuele waarneming 
- auditieve waarneming 
- ritme 
- motoriek grof en fijn 
- mondgewoonten en gebit 
- ademhaling en stem 
- concentratie 
4. Onderzoek van taalgebruik 
- passieve woordenschat 
- aktieve woordenschat 
- taaibegrip (d.m.v. opdrachten) 
- spontaan taalgebruik. Er wordt gevraagd iets te ver
tellen n.a.v. plaatjes. Hiervan wordt een bandopname 
gemaakt. De geproduceerde zinnen worden bekeken 
op grammatica en structuur. 
- naspreken van zinnen. 
- de opbouw van het verhaal 
Bij slechthorende kinderen letten we nog op de volgen
de punten: 
- het spraakafzien 
- gelaatgerichtheid 
- spraakverstaanvaardigheid 
- het gebruik van hoortoestel(len) 
- stelt het kind vragen, als het iets niet begrijpt. 
- gebruikt het kind gebaren. 

I I 
Behandeling slechthorende kinderen 
Bij de behandeling van de slechthorende kinderen 
zijn de volgende onderdelen te noemen: 

1. Het kind gelaatgericht maken en zonodig de ge
wenning aan het hoortoestel. 
2. De behandeling van articulatiefouten. Hiervoor wor
den alle bekende methoden gebruikt. De methode zo
als deze wordt beschreven in het boek 'Spraak en Taal' 
van de heer Drost kan voor de ernstig slechthorende 
kinderen ook visueel worden gebruikt. 
3. Uitbreiding van de woordenschat en gebruik van de 
juiste zinsconstructies. Bij de uitbreiding van de 
woordenschat stimuleren we vooral het vragen naar 
onbekende begrippen. 
Hulpmiddelen hierbij zijn: 
- De 'Hamburger Bildserie zur Sprachforderung' van 
Walter Eckel 
- Plakboeken en prenteboeken 
- Het 'Distar Language Programm' (de huiswerkbladen) 

De verbetering van de gebruikte zinsconstructies pro
beren we met de volgende hulpmiddelen te bereiken: 
- Werkbladen waarmee d.m.v. tekeningetjes eenvoudi
ge zinsconstructies worden aangeleerd, b.v.: onderw.+ 
gez.; onderw.+gez.+lijd.v.w.; onderw.+gez.+li jd.v.w.+ 
plaatsbepaling. 
Werkbladen voor het aanleren van lidwoorden, meer
vouden, verkleinwoorden en werkbladen voor het 
aanleren van voorzetsels. 
- Het 'Distar Language Programm' 
- Das Bildersprachbuch van Grünwald 
- Het blokjesprogramma. Dit programma is op onze 
school uitgewerkt. Hierbij worden de aangeboden 
woorden en zinnen in lettergrepen verdeeld m.b.v. 
blokjes in verschillende kleuren. 

Het oefenen van ritme, zinsmelodie en intonatie. 

De ruimtelijke oriëntatie, motoriek, coördinatie, late-
ralisatie en kennis van het lichaamschema. Dit wordt 
geoefend, voor zover het verband heeft met de 
spraakmoeilijkheden, in overleg en samenwerking met 
de onderwijskrachten. 
De hulpmiddelen hierbij zijn: 
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- veel bekende kinderspelletjes 
- De oefeningen genoemd in het boek 'Motorische 
Oefeningen voor Normale en Gehandicapte kinderen' 
- Werkbladen met oefeningen voor de handen en 
werkbladen voor kennis v.h. lichaamsschema 
- 'Le bon Depart' 
- Volksdansen 
- De oefeningen van M. Bannatyne (uit het,boek 
'Training v.h. Lichaamsschema') 

I I I . 
Behandeling spraakgebrekkige kinderen 
Als we deze kinderen indelen naar de aard van de 
stoornis, kunnen we de volgende groepen onder
scheiden: 
a. Vertraagde spraak-taalontwikkeling 
b. Gehemeltespleten en gehemelte-insufficiëntie 
c. infantiele mondgewoonten 
d. stemstoornissen 
e. broddelen en stotteren 
f. lichte motorische stoornissen 

a. Vertraagde spraak-taalontwikkeling 
Gedurende de eerste periode na de plaatsing op school, 
worden de kleuters zowel in groepjes als individueel 
behandeld. 
Dit zijn groepjes van 4 è 5 kinderen, geleid door 
twee logopedisten. Het heeft vrij veel voordelen om 
de kinderen aanvankelijk in groepjes te behandelen. 
Kinderen en logopedisten raken aan elkaar gewend in 
een weinig bedreigende situatie. Deze kinderen leven 
meestal in een eigen egocentrisch wereldje. D.m.v. 
de behandeling in groepjes, worden zij op de mede
mens opmerkzaam gemaakt. Zij worden coöperatief, 
door gezamenlijk opdrachten uit te voeren en elkaar 
te controleren. Zij leren spelenderwijs de spraak 
kennen als een nuttig en aangenaam communicatie
systeem. 

Tijdens deze groepsbehandeling komen de volgende 
gebieden aan bod: 
- kennis lichaamsschema 
- ruimtelijke oriëntatie 
- auditieve en visuele waarneming 
- concentratie 
- sociaal gedrag 
Bij deze oefeningen wordt zoveel mogelijk taal 

aangeboden en het spontaan spreken zoveel mogelijk 
gestimuleerd. 

Bij de individuele behandeling is het programma als 
volgt opgebouwd. 
- auditieve training: 
- het herkennen van muziekinstrumenten, ook het 
aangeven van de volgorde waarin deze geluiden 
werden aangeboden. 
- klank-rijm-oefeningen, met de bekende kleuter-speel-
werkbladen 
- het herkennen van geluiden van de bandrecorder, 

spelletjes voor de auditieve training, uit 
de diverse taal-activeringsprogramma's 

- articulatiebehandeling: 
- In de eerste plaats wordt hiervoor gebruikt de 
methode, zoals beschreven wordt in het boek 'Spraak 
en Taal', met de isolatie- en discriminatie-oefeningen. 
- Als de slechte articulatie niet zijn oorzaak 
vindt in een slechte auditieve waarneming, proberen 
wij het kind met de andere bekende oefen-methoden 
te helpen 
- zonodig oefeningen voor de spraakmotoriek 
Verder kunnen ook bij deze kinderen oefeningen nodig 
zijn voor motoriek, enz, woordenschat en zinsconstruc
tie. Deze onderdelen werden al nader uitgewerkt onder 
II 'Behandeling slechthorende kinderen'. 

b. Gehemelte-spleten en gehemelte-insufficiëntie 
Er zijn hierbij twee groepen te onderscheiden. 
De kinderen met de compensatiemechanismen en 
surrogaatklanken en de kinderen zonder compensatie
mechanismen en surrogaatklanken. De tweede groep 
kan goed allerlei activeringsoefeningen hebben (zoals 
stoot-oefeningen), bij de eerste groep moet men 
hiermee voorzichtiger zijn. Naast alle behandelings
mogelijkheden, die hiervoor al beschreven zijn, worden 
er met deze kinderen veel blaas- en zuig-oefeningen 
gedaan. Vaak blijken er ook oefeningen nodig i.v.m. 
infantiele mondgewoonten en/of mond-ademhaling. 

c. Infantiele mondgewoonten 
Hierbij gebruiken wij de oefeningen, zoals deze worden 
aangegeven in het boek 'Afwijkende mondgewoonten'. 
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d. Stemstoornissen 
Hoewel de meningen over resultaten van stembehan-
deling bij kinderen nogal uiteen lopen, vinden wij het 
toch nuttig deze kinderen te behandelen. 
We behandelen de kinderen in kleine groepjes van 
4 a 5 kinderen. 
Het doel van de behandeling is te komen tot: 
- ontspanning 
- verbetering van de ademhaling 
- verbeteren van de stem 

De ontspannings- en ademhalingsoefeningen zijn 
volgens de methode Schoenaker. 
De stemoefeningen doen we volgens de methode 
van Svend-Smith. 
Het voornaamste resultaat, wat hiermee bereikt wordt 
is, dat het kind op een losse, gemakkelijke manier 
gaat bewegen en stemgeven. De kinderen weten wat 
ontspannen is en kunnen dit zelf bewerkstelligen ook 
buiten de lessituatie. Het toepassen van een goede 
stemgeving in de praktijk, blijft wel moeilijk. 

e. Broddelen en stotteren 
Voor broddelaars is het al eerder genoemde blokjes
programma heel geschikt. Daarnaast krijgen deze 
kinderen natuurlijk oefeningen voor: 
- articulatiefouten 
- concentratie 
- discriminatie 
- auditief geheugen 
- ritme 
- zonodig ademhaling 

Bij de behandeling van stotteraars gebruiken wij geen 
bepaalde methode. In onderling overleg wordt 
een voor dat kind geëigende therapie uitgestippeld. 
Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden, die 
de vele beschreven therapieën ons bieden. 

IV. 
Ouderbegeleiding 
Naast de ouderavonden proberen we regelmatig 
contact te houden met de ouders. 
Dit kan b.v. door de ouders een dag op school uit te 
nodigen, d.m.v. huisbezoek en telefonisch contact. 
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Dit gebeurt zeker bij de nieuwe leerlingen. Bovendien 
krijgen de ouders van nieuwe leerlingen een informa
tie-stencil betreffende de logopedie op school. 

Dr. F. Hogewindschool 
Rotterdam 



Bij het overlijden van de heer 
M. Droge 

Voor talrijke oud-leerlingen van de School voor doven 
te Rotterdam, voor cursisten en oud-cursisten van het 
Volkshogeschoolwerk en van het vormingswerk, zal 
het overlijden van de heer Droge een schok zijn ge
weest. Want niet alleen door de school, maar ook door 
het volwassenenwerk had de heer Droge zich zeer veel 
vrienden gemaakt. 

Het waren mevrouw van der Lugt en de heer de Vos, 
die in 1955 vanuit de Stichting Dovenzorg, het initia
tief voor de Volkshogeschoól-cursussen namen. Zij 
zagen de noodzaak en de betekenis van het vormings-
en ontwikkelingswerk voor doven na de periode van 
school- en vakopleiding in. De heer Droge heeft zich 
toen met de uitvoering van dit plan belast. 
Onvermoeibaar heeft hij gedurende 12 jaar de 
volkshogeschoolcursussen in Bergen begeleid en door 
zijn enthousiasme en trouw zijn naaste medewerkers 
gestimuleerd om er mee door te gaan en vol te houden. 
Zijn vriendschap voor de cursisten, zijn humor en 
hartelijkheid hebben het volkshogeschoolwerk jaren 
lang gedragen en geïnspireerd. Zonder hem zou het 
niet mogelijk geweest zijn, om het vormings- en ont
wikkelingswerk voor volwassen doven van de grond 
te krijgen. 

Velen zullen zich zijn afscheid op de Volkshogeschool 
in Bergen herinneren. Het toen gestichte Dröge-fonds 
bewaart zijn naam en bevordert het werk dat hij begon. 
Zijn verdiensten voor dit werk werden nog eens onder
streept toen hem de Zilveren Pluim van de Nederlandse 
Vereniging voor Revalidatie werd uitgereikt, een bij
zondere onderscheiding. 

In de commissie voor Volkshogeschool- en Vor
mingswerk zal de herinnering aan zijn persoonlijkheid 
levend blijven; voor sommigen van ons betekent zijn 
heengaan een persoonlijk verlies en een vreemde 
leegte in de dovenwereld. 
Bij het laatste bezoek dat ik aan de heer Droge in het 
ziekenhuis bracht, verzocht hij mij alle cursisten en 
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vrienden van het Volkshogeschool en vormingswerk 
hartelijk te groeten. 
Deze wens heb ik getracht hierbij te vervullen. 

W.J. Schouten-Voors 
secretaresse Vormingswerk voor doven 

Groningen 
Afscheid van de dames Kerkstra en Nieboer. 
In december namen we afscheid van de dames 
Kerkstra en Nieboer. Ze kwamen beiden van dezelfde 
school hier in de stad. Ze hadden gelijk gesolliciteerd, 
maar kwamen met een jaar verschil op ons instituut, 
resp. in 1958 en 1959. Ze worden altijd in een adem 
genoemd: De dames Kerkstra en Nieboer. Je zag ze 
ook altijd samen, terwijl ze toch zo verschillend waren: 
Juffrouw Nieboer, die zo graag een lijn in alles zag, 
juffrouw Kerkstra, die meer van improviseren en ver
andering hield. Juf Kerkstra de ongekroonde koningin 
op het gebied van de moeilijkste puzzles. In de pauze 
bij de koffie werden we aan het meedenken gezet 
bij het oplossen van cryptogrammen en aanverwante 
artikelen. Wat zijn sommige mensen toch slim op dat 
gebied. We missen de koffiepauzen in haar lokaal maar 
node. 
Samen gingen ze op pad in de vakanties: Amerika, 
Indonesië, Afrika, IJsland. Na de vakantie mochten we 
dan meegenieten van de prachtige diaseries, die 
over de reizen waren samengesteld en van de artikelen 
in ons blad 'Wij ' . 
Vanaf de oprichting van ons v.b.o. waren ze aan deze 
school verbonden en zoals dhr. Van Beers zei, waren 
zij misschien wel de eerste en de laatste vrouwelijke 
medewerkers aan deze school. Toen de huishoud
school werd opgericht, hebben zij de spits afgebeten, 
tot er een vakleerkracht kon worden benoemd. 
Mevrouw Kerkstra kenden we in het bijzonder als re
dactielid voor onze school van dit blad. 
We hopen dat de dames Kerkstra en Nieboer nog 
jarenlang mogen genieten van hun pensioen en dat ze 
nog vele reizen mogen maken. We danken hen voor 
hun collegialiteit en vriendschap in al deze jaren. 

A. v.d. Heij 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor dove kinderen. 

Amsterdam 
Groningen 
Rotterdam 
St. Michielsgestel 
Voorburg Z.H. 

Joh. C. Ammanschool 
Doveninstituut H. D. Guyot 
Rudolf Mees Instituut 
Instituut voor Doven 
'Effatha' Instituut voor Doven 

Hortusplantsoen 2 
Guyotsplein 2 
Ammanplein 2 
Theersestraat 42 
Effathalaan31 

020 -224088 
050-122243 
010 -132280 
04105-3031 
070 -987370 

INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende en spraakgebrekkige k inderen. 

Amsterdam 

Arnhem 
Beek (bij Nijmegen) 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 

Enschede 
s-Gravenhage 
Groningen 

Haarlem 
Heerlen 
Leiden 
Nijmegen 
Rotterdam 

Rijswijk Z.H. 
Schagen 

Utrecht 

Zwolle 

Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
De Wylerberg 
Paus PiusXII school 
De Skelp 
Inst. St. Marie -school -
Inst. St. Marie - school -
Inst. St. Marie - internaat -
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
Cor Emousschool 
Dr. J. de Graafschool 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hansenschool 
De Weerklank 
Martinusvan Beekschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool 
L D . Hildernisseschool 
De Voorde 
School voor kinderen met hoor-
en/of spraakstoornissen 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 
School voor kinderen met 
hoor- en spraakstoornissen 

J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Uiterwaardenstraat 236 
Pr. Irenestraat 94 
Brantsenstraat 1 
Rijksstraatweg 178 
Dirk Hartogstraat 10 
Schuitmakerswal 2 
Don Boscostraat 5 
Don Boscostraat 18 
Don Boscostraat 3 
Maatmanweg 15 
Gouden Regenstraat 36 
Akkerstraat 11 
Ossenmarkt 9-10 
Wilhelminastraat 43a 
Meezenbroekerweg 12 
Vrouwenkerkhof 1 
Koolemans Beynenstraat 16 
Kraayeveldstraat 12 
Blaardorpstraat 12 
Baan 163 
Terracottastraat 1 

Per 1-8-1976 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Engstraat 69 

020 

020-158549 
020-131133 

•460504/445802 
020-736495 
085-423293 
08895-1790 
076-146606 
05120-14974 
040-432776 
040-441754 
040-431087 
053-318313 
070-635094 
050-712166 
050-120529 
023-314049 
045-717308 
071-134065 
080-233429 
010-821088 
010-521835 
010-135651 
070-943042 

030-510041 
030-612404 
05200-12959 




