
 
Logopedie op de Wingerd   

 

 

Logopedie is een belangrijk onderdeel van het ondersteuningsprofiel binnen ZML de Wingerd.  

De logopedist is deskundig op het gebied van gehoor-, spraak-, taal-, en 

communicatieproblemen en gevolgen van deze problemen voor het functioneren van de 

leerling in de schoolomgeving. 

De logopedist onderzoekt wat de mogelijkheden zijn van het kind op het gebied van spraak, 

taal en communicatie. En hoe de communicatieve redzaamheid in de klas is. 

 

De logopedist op de Wingerd screent nieuwe leerlingen wanneer er sprake is van een 

hulpvraag voor logopedie vanuit het leerlingendossier, de leerkracht en/of de 

ouders/verzorgers.   

Meestal is nog aanvullend onderzoek nodig. 

Daarna wordt in overleg met de leerkracht en de ouders bekeken of individuele logopedie 

op school nodig is. In de klas worden de logopedische oefeningen regelmatig herhaald. 

 

Door logopedie leert het kind: 

 Zo goed mogelijk verstaanbaar te zijn voor zijn omgeving, eventueel met behulp van 

ondersteunende communicatie(middelen). 

 Nieuwe woorden en zinnen gebruiken. 

 De omgeving beter te begrijpen. 

 Zijn / haar taal zo goed mogelijk in te zetten in de communicatie. 

 Deel te nemen aan gesprekken met zijn omgeving. 

 

 Naast de individuele logopedie zijn er veel onderwijsondersteunende taken.  Te denken valt 

aan:  

- groepslessen ondersteunende gebaren voor de jongste kinderen. 

- Leespraatlessen voor specifieke groepen  

- Gebaar van de week.  

- Ondersteunende communicatie in de klas. 

- Ondersteunen bij mondelinge taalvaardigheid in de klas. 

 

De logopedist volgt regelmatig bij- en nascholing, zodat kwalitatieve zorg gegarandeerd 

blijft. De logopedisten op de Wingerd staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Zij  hebben veel ervaring op het gebied van:  

- logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down. 

- logopedie bij kinderen met autisme of aan autisme verwante stoornissen. 

- logopedie bij kinderen met ADHD 

 

Voor alle logopedische vragen kunt u terecht bij logopedist Els Fink (maandag, dinsdag en 

donderdag) en logopedist Ninon Hovinga (woensdag).  

 

           
    Els Fink               Ninon Hovinga    


