Week 4
Belangrijke data:
Januari
22 januari
24 januari
29 januari
Februari
02 februari
09 februari

2017-2018

Muzieklessen 2
Start eerste blok ateliers
Junior Fontanus
Open Huis Marnix College
Open podium

Logopedie binnen het basisonderwijs vanaf 2016
Gemeente Barneveld heeft het onderzoek naar spraak- taalproblemen bij kinderen in het
basisonderwijs met ingang van 2016 veranderd. Voorheen werden nog alle kinderen op 5-jarige
leeftijd onderzocht door een logopedist. Het spraak- taalonderzoek maakt deel uit van het brede
onderzoek door de Jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD Gelderland Midden.
Vanaf 1 januari 2016 worden niet meer alle kinderen rond de leeftijd van 5 jaar gezien voor een
logopedische screening. De werkwijze binnen het basisonderwijs is dan als volgt:
Met behulp van vragenlijsten voor ouders en leerkrachten wordt een voorselectie gemaakt van
kinderen waarbij vragen zijn of twijfel bestaat over de spraak- taalontwikkeling. Als ouders of
leerkrachten op een ander moment toch vragen hebben over de spraak- taalontwikkeling kan een kind
altijd alsnog aangemeld worden bij de logopediste.
De logopediste beoordeelt van deze kinderen de spraak- taalproblematiek en verwijst het kind
eventueel door voor behandeling.
De screening van kinderen op het consultatiebureau blijft bestaan.
GGD Gelderland-Midden vindt deze verandering verantwoord omdat de aandacht voor spraaktaalproblemen op jongere leeftijd wordt gecombineerd met een mogelijkheid tot screening van taalspraakproblemen op de basisschoolleeftijd. Een goede spraak- en taalontwikkeling is de basis voor
een goede algemene ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om problemen al in een vroeg stadium te
signaleren en aan te pakken.
Start Ateliers
We hebben op de Lange Voren de werkvorm ontwikkeld Ateliers.
Het kan het Daltondoel “samenwerken” meer diepgang geven. Bij het samenwerken in Ateliers ligt de
nadruk op aanleren van nieuwe vaardigheden.
Er is een verschil gemaakt in Ateliers voor de leeftijdsgroep van de middenbouw (derde tot en met
vijfde jaars) en voor de leeftijdsgroep van de bovenbouw (zesde tot en met achtste jaars).
Tussen elk Atelierblok (van 3 woensdagen) zij 2 woensdagen geen Atelier. We gebruiken die
woensdagen om te evalueren en het nieuwe blok voor te bereiden.
Hulp kunnen altijd gebruiken/ Geef je op voor één blok van drie, of alle blokken tot einde schooljaar.
Je kan ook de voorkeur voor de leeftijdsgroep aangeven.
Als je interesse hebt in het begeleiden van een atelier, vragen hebt, of misschien ideeën voor een
atelier wil aandragen, dan kunt je contact opnemen met Eva via de mail (eva@langevoren.nl), of na
schooltijd even langskomen.
Data Blok 1: 2401, 3101 en 0702.
We starten met: zang, rugby, ondernemen, robotica, knuffels maken en mozaïek.
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