
Ondersteunde 

communicatie en de 

inzet op school
Ouders en begeleiders van kinderen met Angelman syndroom



Wat is jullie visie op onderwijs?

 Hoe sta je ten opzichte van inclusie / participatie?

 Hoe heeft dit de schoolkeuze beïnvloed?

 Moet het onderwijs op het kind aangepast worden, of moet het 

kind op het onderwijs aangepast worden?

 Wat is belangrijker, inclusie in de samenleving of onderwijs op 

maat?

 Wat adviseren jullie andere ouders die een school zoeken?



Hoe is het onderwijs aangepast op het kind?

 Hoe ziet een taal- of rekenles eruit?

 Wordt er gebruik gemaakt van alternatieve potloden?

 Hoe ziet een les geschiedenis/aardrijkskunde/biologie eruit?

 Wie maakt de lessen?

 Zijn de leerdoelen aangepast en zo ja, hoe?

 Wat heeft het kind nodig om de les te kunnen volgen / uitvoeren?

 Hoe ervaart de leerkracht het lesgeven aan het kind?

 Gelden er voor het kind andere regels dan voor klasgenoten?

Mag ze vaker pauze nemen?

Mag ze vaker op de iPad?

 Krijgt ze geen straf?



Alternatieve potloden

https://www.med.unc.edu/ahs/clds/products/available-for-purchase/

http://alternativepencils.weebly.com/

https://www.modemadvies.be/uploads/5/4/7/5/54751539/doorkijkraam.pdf

https://www.med.unc.edu/ahs/clds/products/available-for-purchase/
http://alternativepencils.weebly.com/
https://www.modemadvies.be/uploads/5/4/7/5/54751539/doorkijkraam.pdf




Kind wijst goede woord 

aan, woorden worden NIET 

voorgelezen

Kind wijst goede woord 

aan, woorden worden NIET 

voorgelezen

Kind wijst goede woord 

aan, woorden worden NIET 

voorgelezen

Als ze woord heeft 

aangewezen, dan wel 

woord voorlezen



Strip vullen met PODD

Begeleider noemt het hele 

woord, dan letter-voor-letter 

hakken, dan schrijven mbt

flipchart

Woord wordt NIET voorgelezen, 

kind kiest zelf de letters uit een 

selecte letterdoos, de 

begeleider vult ze in.



1. Ik hanteer het 

begrip meer 

a. in alledaagse 

context

b. met materialen

c. zonder materiaal

d. als passief begrip

e. als actief begrip 

(praat-boek)

2. Ik hanteer het 

begrip minder

a. in alledaagse 

context

b. met materialen

c. zonder materiaal

d. als passief begrip

e. als actief begrip 

(praat-boek)

Activiteiten:
- squala: meer, minder of evenveel
- handelend spelen, met dobbelstenen, kaarten, ganzenbord etc.

Werkbladen: aanwezig in mapje

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%201/2&m=Rekenen

Spelletjes:
- hoger/lager met kaarten.
- Zoek een speelkaart waar meer of minder op staat
- Spelletje met dobbelsteen
- https://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tellen/
- http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/1/1/7/1/479/index.html
-
Filmpjes:

https://vimeo.com/105217336 uitleg video squala

Route PRAAT boek: categorieën omschrijving (p20) – cijfers en grootte (p.20d) – picto’s

meer – meeste – minste… 

https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%201/2&m=Rekenen
https://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tellen/
http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/1/1/7/1/479/index.html
https://vimeo.com/105217336


5. Ik herken de 

cijfers

a. tot en met 5

b. tot en met 10

c. tot en met 5 in 

de juiste volgorde

d. tot en met 10 

in de juiste 

volgorde

6. Ik maak de 

cijfers

a. Ik wijs ze aan 

via mijn Praat-

boek

b. Ik type ze op 

een tablet op pc 

of klik ze aan met 

de muis

c. ik schrijf ze 

met potlood

Activiteiten:

- cijfers zoeken in de omgeving

- schrijven in zand

- schrijven in scheerschuim

- het kleien van de cijfers

- het verven van de cijfers

- het voelen van cijfers van schuurpapier 

- typen op de laptop

- stempelen 

werkbladen: aanwezig in mapje

https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2017/03/Het-getal-van-de-dag-is-groep-3.pdf

getal van de dag

spelletjes: 

- oefenen met muisgebruik laptop 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/clearscreen_eduspel.htm

https://www.jufbijtje.nl/wp-content/uploads/2017/03/Het-getal-van-de-dag-is-groep-3.pdf
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/clearscreen_eduspel.htm


Hoe wordt OC meegenomen in de 

communicatie van en naar jullie kind? 

 Hoe zou OC ingezet moeten worden in de klas?

 Hoe en door wie wordt er gemodelleerd in de klas?

 Hoe wordt OC gebruikt in de (klassikale) instructie?

 Wat is jullie rol als ouder(s) hierin?

 Bepalen jullie de “woorden van de week?”

 Maken jullie aided language displays?

 Hoe wordt OC meegenomen in de mogelijkheid voor jullie 
dochter om hiermee antwoord te geven op:
 Een klassikale vraag?

 Een individuele opdracht?

 Een vraag in een toets?



Hoe gaan het kind en de klasgenootjes 

met elkaar om?

 Hoe is de relatie tussen het kind en de klasgenootjes?

 Maken klasgenootjes ook gebruik van OC? Zo ja, hoe?

 Heeft het kind duidelijke voorkeuren?

 Vinden de klasgenootjes het leuk om met 

OC te communiceren?

 Wat is de rol van de leerkracht hierin?

 Waar zijn jullie blij mee en wat zouden 

jullie graag anders zien?



Hoe kom je tot een succesvolle 

schoolplaatsing?

 Wat zijn beslissende factoren voor een 

goede plaatsing?

 Wat is belangrijker, houding, kennis of 

praktische vaardigheden?

 Waarom is ze van school veranderd?

 Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige school?

 Hoe groot is de betrokkenheid als ouder(s)?

 En hoe groot zou die moeten zijn..?



Hoe verloopt de toetsing op school?

 Hoe zou de vooruitgang van je dochter getoetst moeten worden?

 Welke testen / toetsen worden er afgenomen?

 Hoe worden bestaande testen / toetsen aangepast?

 Wordt er een portfolio gemaakt?

 Gaat het kind automatisch over naar een volgend leerjaar?

 Wat is beter: in de klas bij leeftijdsgenootjes, of bij jongere 

kinderen?









Unified Plans of Support (UPS) 

Gericht op lees/schrijf en rekenonderwijs. Elke maand komt het team bijeen en bespreken: 

1. Aanpassingen aan lesmateriaal en didactiek: bijv:

 alternatieve potloden

 maken van verkorte versies van lessen

 gebruik van tastbare materialen in plaats van plaatjes in een boek.

2. OC materialen om betrokkenheid met de les te stimuleren, bijv:

 bel om aan te geven dat je iets wil zeggen

 kernwoordenkaarten voor andere kinderen

 Antwoordkaartjes (ja/nee; hoger/lager e.d.)

3. Lesaanpassingen om contact met klasgenoten te vergroten, bijv:

 coöperatief leren

 maatje van de week

 les in kleine groepjes e.d.

Hunt, Soto, Maier, Müller, & Goetz, 2002.


