Logopedie op De Wingerd
De logopediste op de Wingerd is Els Fink.
Zij werkt van maandag tot en met donderdag.
De logopedie-uren worden voornamelijk ingezet in het SO.
Soms kan het voorkomen dat een leerling uit het VSO ook
individueel logopedie krijgt.
Wanneer een leerling nieuw op school komt binnen het SO, wordt deze leerling
meestal gezien door de logopediste.
Er wordt een screening of een uitgebreider logopedisch onderzoek gedaan en
daarna wordt in overleg met de leerkracht en de ouders gekeken of individuele
logopedie op school nodig is.
De meeste logopedische behandelingen richten zich op:
- communicatie
- spraak-taalontwikkeling
- verstaanbaarheid
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor individuele logopedie wordt er een
plan gemaakt. Dit komt ook in het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling te
staan. Na een afgesproken behandelperiode wordt een evaluatie gedaan en dan
wordt opnieuw gekeken of logopedie nog nodig is en zo ja, waaraan dan gewerkt
gaat worden. Er is regelmatig contact met ouders over de logopedie van hun kind.
De logopedist heeft veel contact met de leerkrachten over de behandelingen.
Oefeningen komen regelmatig terug in de klas.

Specialisaties binnen de Wingerd:
 logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down
 logopedie bij kinderen met autisme of aan autisme verwante stoornissen
 logopedie bij kinderen met ADHD
Op de Wingerd vinden we het belangrijk dat de logopediste goed is
bijgeschoold. Er zijn cursussen gedaan op het gebied van:
 PROMPT
 Leespraat
 Hodsen en Paden
 Senso-motorische integratie
 Denkstimulerende gespreksmethodiek
 Logopedische behandeling van kinderen met autisme en PDD-NOS
 Verbale Ontwikkelingsdyspraxie
 Logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down

Naast de individuele logopedie wordt er ook veel gedaan aan
onderwijsondersteunende activiteiten.
Te denken valt aan:
- groepslessen ondersteunende gebaren in SO1
- groepslessen Leespraat in SO 1, SO2, SO TP, VSO TP1 en VSO TP2
- gebaar van de week
- ondersteunende communicatie in de klas
- ondersteunen bij mondelinge taalvaardigheid
- senso-motorische integratie in de klas

