
Een week met…Juf Myrthe 
 
Hallo allemaal, 
Wat leuk om jullie allemaal even een kijkje te geven in mijn werk op de Kameleon! Ik 
werk hier nu al 16 jaar met heel veel plezier en ben begonnen toen de school nog de 
Dr. Albert Schweitzerschool was. 
Vier dagen per week ben ik op school aanwezig en in die tijd werk ik als logopedist 
voor de Kameleon en als gespecialiseerd leesbehandelaar (SLB-er) voor school en 
het samenwerkingsverband. 
 
Logopedie 
Op maandagmiddag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag werk ik als logopedist. 
Alle kinderen die nieuw op school komen worden een keer opgehaald door mij of 
door de stagiaire van logopedie. We gaan samen met het kind bekijken hoe het staat 
met de spraak- en taalontwikkeling: Hoe groot is de woordenschat, wat begrijpt het 
kind wanneer er iets wordt verteld of voorgelezen, kan het op een goede manier 
vertellen en zinnen maken, kan het alle letters goed uitspreken. Soms heeft een kind 
hierbij hulp nodig en dan mag het 1 of 2 x per week naar logopedie. We gaan dan 
oefenen om bijvoorbeeld meer woorden te leren en goed te kunnen vertellen wat je 
wilt. Dat doen we door in thema’s te werken: werkbladen, oefeningen en spelletjes 
rondom een thema om in te oefenen wat hij/zij geleerd heeft tijdens de les. Om echt 
goed te kunnen onthouden wat er geleerd is, krijgt het kind een eigen logopediemap 
om thuis ook nog te kunnen oefenen. 
 

 
Lezen 
Samen met juf Mariska (intern begeleider van de onderbouw) bekijken we elk half 
jaar hoe de leestoetsen gemaakt zijn. Welke kinderen zijn goed vooruitgegaan en 
welke kinderen hebben misschien extra hulp nodig bij het lezen. We maken dan een 
plannetje hoe dat kind het beste geholpen zou kunnen worden: leesbehandeling van 
juf Mariska, juf Tamara of van mij, leeskilometers maken in een groepje of extra 
oefenen op de computer of met een juf of meester. 
 
 



SLB (specialistische leesbegeleiding) 
Op maandag- en vrijdagochtend werk ik als SLB-er. Wanneer kinderen extra 
ondersteuning nodig hebben op school dan kan het samenwerkingsverband van de 
gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maasluis samen met school kijken welke 
ondersteuning er ingezet kan worden. Soms blijven kinderen moeite houden met 
lezen, zelfs als er al veel extra geoefend is. Een kind kan dan aangemeld worden 
voor specialistische leesbegeleiding (SLB). Door het lezen te analyseren en heel 
gericht te oefenen kunnen we kijken waardoor het komt dat het lezen zo moeizaam 
gaat en of er misschien wel sprake is van dyslexie. Kinderen van alle scholen in de 
wijk Holy komen dan naar de Kameleon om te oefenen met lezen. 
 
Meertaligheid 
Sinds kort doe ik op woensdagmiddag de opleiding tot Globe-specialist. Dit is een 
opleiding op de school voor nieuwkomers De Globe in Vlaardingen. Hier leer ik hoe 
kinderen (en hun ouders) die meerdere talen spreken en nog moeite hebben met het 
Nederlands het beste ondersteund of geholpen kunnen worden om goed mee te 
kunnen doen met de lessen op school. 


