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Logopedie tijdens de vakantiemaanden.
Wij wensen alle leerlingen, hun ouders en hun leerkrachten deze zomer natuurlijk een
welverdiende vakantie.
Ook de meeste van onze teamleden nemen in juli en/of augustus de tijd om hun batterijen weer
maximaal op te laden.
Interne vervangingen zorgen ervoor dat de logopedische therapie ook tijdens de
vakantiemaanden gegarandeerd kan worden. Maak gebruik van deze dienstverlening om
de therapieresultaten te garanderen en te optimaliseren!
Eind april, begin mei is er (nog maar eens!) een mediadebat ontstaan rond het voorstel tot
inkorten van de 9 opeenvolgende weken zomervakantie.
Wij gunnen alle leerlingen en leerkrachten van harte deze 9 weken en denken met wat
heimwee en jaloezie terug aan de periode waarin wij daar als leerling zelf toch ook
ongelooflijk konden van genieten.
Vanuit professioneel standpunt moeten we de vele wetenschappers echter bijtreden die
stellen dat het, zeker voor leerlingen met een leerstoornis, helemaal geen goede zaak is.
Ook onze jarenlange ervaring bevestigt dit. Juist omdat bij deze leerlingen bijna constant
blijven oefenen absoluut noodzakelijk is om hun typische gebrek aan automatisering bij
lezen, spellen en/of rekenen deels te compenseren.
Te lange onderbrekingen zijn dan ook bijna altijd erg ongunstig en kunnen leiden tot
grote terugvallen.
Het Riziv laat ook nog steeds niet toe dat de einddatum voor de goedkeuring voor terugbetaling
wordt overschreden, maar nu gelukkig wel dat “verloren therapiebeurten” achteraf kunnen
gecompenseerd worden. Wie bijvoorbeeld in juli minder op therapie komt kan in augustus
extra komen met behoud van terugbetaling.
Afbellen tijdens de vakantiemaanden
Zeker in de vakantieperioden worden wij (te) vaak geconfronteerd met laattijdig afbellen en
met niet verwittigde afwezigheid. "Gewoon vergeten", " Het was te mooi weer ", " Er is een
vriendje komen spelen”, zijn dan veelgehoorde verontschuldigingen achteraf. Voor ons komen
die echter zeer ongelegen en zijn ze niet echt verantwoord. De meeste logopedisten hebben
ook regelingen moeten treffen voor opvang van hun kinderen, zitten te wachten, kunnen zo
geen afspraken herschikken of andere afspraken plannen. Wij willen de ouders dan ook
herinneren aan de algemeen geldende regel: niet of te laattijdig verwittigde afspraken worden
door ons in rekening gebracht.
Behalve in gevallen van overmacht gaan wij er vanuit dat afbellen op de dag voor de
afspraak de uiterste limiet vormt.
Wij durven dan ook rekenen op uw begrip en stiptheid en zien daarin ook een waardering voor
ons werk.
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Problemen met de schoolkeuze van uw kind voor volgend schooljaar?
Natuurlijk kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht bij het schoolteam en bij het CLB.
Daar beschikt men over een recent overzicht van mogelijke studierichtingen en het aanbod per
school. Hebt u een kind met leerproblemen en gaat u zelf ook graag even op zoek ?
Op www.letop.be vind je als ouder van een leerling met leerproblemen een checklist en een
leidraad bij de schoolkeuze. Deze checklist is vooral bedoeld voor wie overstapt naar het
secundair onderwijs. De leidraad is ook bruikbaar voor schoolkeuze binnen het lager onderwijs.
Wenst u daarover een gesprek, dan staan wij graag ter beschikking.
Jonge ondernemer van het jaar heeft dyslexie!
Roman Willems is door JCI, dit is een internationale organisatie van jonge leiders en
ondernemende mensen, tot Antwerpse Jonge ondernemer van het jaar verkozen. Hij is een
bedrijfsleider met ernstige dyslexie. In zijn interieurzaak blinkt Roman uit in creativiteit. “Ik heb
altijd al geleerd mijn eigen boontjes te doppen. Op school maakte mijn ernstige dyslexie het me
steeds lastig. Zo heb ik doorzettingsvermogen en wilskracht gekweekt”. Voor wie deze
nieuwsbrief via mail ontvangt : lees via deze link het artikel uit het Nieuwsblad van 30 maart.
Synthese van onze nieuwsbrief over dyslexie en uitschrijven van een attest op website Sensotec
Sensotec vroeg, en wij gaven met plezier toestemming, om een synthese van onze standpunten
over dyslexie en het uitschrijven van een attest, die we publiceerden in onze vorige nieuwsbrief
over te nemen op hun website : http://www.sensotec.be/news/detail.aspx?ID=501)
Brammetje Baas
Tijdens de paasvakantie kwam de Nederlandse film Brammetje Baas in de zalen. Bram is een
erg druk mannetje. Hij kan drummen op tafel, hoger springen dan zijn papa, en wel drie meisjes
op de kar trekken. Hij verzamelt zijn favoriete uitvindingen in een plakboek. Alleen stil zitten is
voor hem een groot probleem! Dit geeft zeer geregeld problemen thuis en op school. Het is een
realistische film, doorspekt met humor en leuke animaties over wat er in Brams hoofd omgaat.
Het begrip ADHD wordt nooit bij naam genoemd, maar wordt in deze film wel perfect
geïllustreerd. “Ik word zo moe van die drukte in mijn hoofd.” zucht Bram soms.
Brammetje Baas is een positieve film met veel respect voor geduldige ouders en heel veel
liefde voor een bijzonder kind waarop je gewoon niet kwaad KUNT zijn!
De film is geschikt voor kinderen, ouders, leerkrachten en iedereen die interesse heeft in het
thema ADHD. Omdat deze film niet in het commerciële circuit gedraaid wordt is het helaas
wellicht wachten op speciale vertoningen of op de dvd. Ondertussen kun je toch al even
genieten van wat hoogtepunten en wennen aan het taalgebruik op de trailer (www.jekino.be.)
Brochure ‘104 leerzame apps en sites voor kinderen van 2 tot 8 jaar’
Kinderen tot 8 jaar zijn een zeer snel groeiende groep mediagebruikers. Dit komt vooral door de
tablet. In 2015 zouden volgens enkele studies tablets en smartphones al even ingeburgerd zijn
als mobiele telefoons. De helft van de driejarigen speelt al regelmatig op de tablet en voor vele
zesjarigen is een filmpje bekijken op de smartphone van mama en papa de gewoonste zaak van
de wereld.
Ook binnen de logopedische therapie biedt het gebruik van een tablet al heel wat
mogelijkheden, bestaan hierover al informatie- en uitwisselingsites en is het gebruik ervan ook
binnen onze dienst al stevig ingeburgerd.
Deze nuttige brochure is gratis te bestellen of te downloaden of wij bezorgen u een kopie.
Wenst u de mailversie van onze maandelijkse nieuwsbrief niet langer te ontvangen, mail dan naar pittery@evonet.be
Interesse in vorige exemplaren? U vindt deze terug op www.dienstvoorlogopedie.be , nieuwsbrief, archief.
Kent u collega’s , vrienden, familieleden,0 die mogelijks ook in onze nieuwsbrief geïnteresseerd zijn? Bezorg ons hun e-mailadres en wij sturen
hen enkele exemplaren met wat toelichting en uw aanbeveling, waarna zij kunnen kiezen om zich in te schrijven.
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