Dr. Ariënsschool – logopedie
Kinderen die binnen onze school logopedie nodig hebben, krijgen logopedie van onze
logopedistes Judith Engbers (j.engbers@skoe.nl ) en Marita Ponten (m.ponten@skoe.nl).

Wat zijn de werkzaamheden van de logopedistes binnen de Dr. Ariënsschool?
- De logopedistes screenen alle kinderen die nieuw op school komen. Daarna wordt een
advies gegeven of logopedie al dan niet nodig is.
- Als uw kind al logopedie heeft in een praktijk buiten school, zorgt de logopedist van
onze school voor een goede overdracht met de logopedist van de praktijk.
- Zo nodig worden testen afgenomen om de articulatie en taalontwikkeling van kinderen
beter in kaart te brengen.
- Kinderen die logopedie nodig hebben vanwege bijvoorbeeld slechte verstaanbaarheid
of taalproblemen krijgen één of twee keer logopedie onder schooltijd. Dit kan
individueel zijn of in een tweetal.
- De logopedistes zijn woordenschatcoördinator binnen onze school: Ze ondersteunen
en informeren het team op het gebied van woordenschat in de klas en adviseren de
directie waar nodig op dit gebied.
De logopedistes maken deel uit van het team, dat betekent dat er korte lijnen zijn met de
leerkrachten. Hierdoor kan de logopedische behandeling van ieder kind optimaal worden
afgestemd op de leerproblemen in de klas.
In overleg met ouders en groepsleerkrachten wordt bekeken of er een oefenschrift mee naar
huis gaat of dat er vooral hulp wordt gegeven binnen school.
Omdat het vaak niet mogelijk is dat ouders regelmatig bij de logopedische behandeling
aanwezig zijn, worden er ieder schooljaar rond februari meeloopdagen georganiseerd. Ouders
kunnen dan meekijken met de behandeling van hun kind en aansluitend is er de mogelijkheid
om met de behandelend logopediste te praten over de ontwikkeling van hun kind.
Vragen over logopedie?
Neemt u gerust contact op met één van onze logopedistes.
Dit kan via het telefoonnummer van school (053-4356795) of via één van de bovengenoemde
emailadressen.

