
Geef
taalruimte.
Verlaag je 

 spreektempo
met

adempauzes, 
tel vaker tot 10! 

 

Gevoelens en
emoties NIET

kunnen
verwoorden
geeft vaker 
 ongewenst
gedrag

Woordwebben,
mindmaps,

woordkasten
zorgen voor

verdieping van
semantische
netwerken

Geef kansen
voor praten,
luisteren en

communicatie
door een open

houding

Oefen bij
zinsbouw met
betekenisvolle

taal die
herkenbaar is
en aanspreekt

Nieuwe
woorden altijd
zowel passief
als actief

consolideren en
controleren

Bied taaltijd
met daarbij

visuele
ondersteuning

zoals
steekwoorden 

 of een tekening 

Bij voorlezen
van een

prentenboek 
 vooraf

woorden kiezen
die je gaat
semantiseren

Taal altijd
visualiseren en
koppelen aan
betekenisvolle
ervaringen

Speel met
rijmwoorden en
klanken   vanaf

groep 1

Herken de
signalen!

Download de
poster

 "Jos heeft een
TOS"

Taalgrapjes en
spreekwoorden
zijn extra lastig
Ondersteunend

tekenen 
 werkt

verduidelijkend!

Bied altijd
taalruimte op
een vaste plek
in je lokaal

 

Straal rust en
vertrouwen uit
wanneer je ziet
dat een leerling

een vraag
verwerkt

Geef
intentioneel

aandacht aan
letters, klanken
en de opbouw
van woorden

Werken met
ICT, zoals
QRcodes, is

ook bij TOS een
goede

aanvulling
(lln kunnen eigen

tempo en herhaling
bepalen)

Een persoonlijk
woordenboek

combineren met
eigen

tekeningen voor
lastige woorden

(eigen digitaal
woordenboek

maken)

Ga bij
begrijpend

lezen
interactief in
gesprek  over

de tekst.

Kies  voor een
taalmuur!

Visualiseer en
koppel hier met
alle vakken

Een “FOUT”
antwoord
kan  ook

een
woordvindings

probleem
zijn

Oefen met
beginklank,
eindklank,
analyse,

synthese in
groep 1/2

Geef
verschillende
mogelijkheden
voor herhaalde

instructie
(live/filmpje)

Pre-teaching,
voorkennis
ophalen en 
 moeilijke
woorden
bespreken,
is belangrijk

bij zaakvakken

Vroege
mondelinge

taalvaardigheid
bepaalt de

latere lees- en
schrijfvaardig

heid

Gebruik een
herkenbare foto
op het digibord,

of een
voorwerp om
een gesprek te
starten en de

focus te
vergroten

TOS leerlingen
zijn visueel
sterker!

Maak hier
gebruik van

bij opdrachten

Stimuleer
begrijpend

luisteren  met
denkvragen
en geef
denktijd 

(10 sec. regel)

Directe
vragen stellen
(waar meteen op
moeten worden
geantwoord)   

geeft
onnodige
stress !

Geef denktijd!

Model het hardop
denken

over een tekst, doe
het hardop voor!
gebruik denk-
stimulerende

vragen

TOS tips
VOOR  THU IS  EN  IN

DE  KLAS

D I G I T A A L S P E C I A A L . N L

5-7% heeft ee
n TOS

5-7% heeft ee
n TOS

5-7% heeft ee
n TOS

   

TOS=TOS=TOS=
   TaalontwikkelingsTaalontwikkelingsTaalontwikkelings

stoornis!stoornis!stoornis!

Kies bij woordenschat 

voor

50% inhoudswoorden,

30% functie-woorden en

20% emotietaal

#TOS


