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Logopedisch prentenboek met mondmotorische oefeningen, picto-zinnen, liedjes en
taaldenkvragen
Voice Joy (info@voicejoy.nl)

Als mensen afstand nemen van de cultuur van de middelmatigheid en, in plaats van eindeloos en onproductief te
emmeren over de problemen waarvoor ze zich gesteld zien, zelf op zoek gaan naar oplossingen voor die problemen en
ze ook vinden, dan moet je die een steuntje in de rug geven. Met deze recensie wil ik dat doen voor de crea-logomuzika-tieve duizendpoot Annemieke Bastiaans. Haar logopedisch prentenboek, Gijs het sterke paard, is voornamelijk
ontstaan doordat ze merkte dat haar leerlingen meer behoefte hadden aan het visualiseren van een verhaal.
Annemieke is als logopediste verbonden aan een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) waar ze werkt
met leerlingen met autisme en het Downsyndroom. Wie het boekje doorneemt, zal al gauw merken dat het ook
uitermate geschikt is voor kinderen uit het reguliere onderwijs, vooral kleuters uit de tweede en derde kleuterklas
(groep 1 en groep 2).
Dat het boekje meer is dan het zoveelste veredelde logopedische werkschrift, merk je aan het feit dat Annemieke er
een totaalprogramma heeft van gemaakt dat gekoppeld is aan een half uur durende crea|c|tieve voorstelling. Zowel
in dit boekje als in de voorstelling komen verschillende logopedische behandelingsdomeinen aan bod:





taalstimulering;
taalbegrip;
mondmotorische oefeningen;
klank-letterkoppeling en articulatie.

Zelf ben ik veel bezig met begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Ik was dan ook meer dan aangenaam verrast door
de denkvragen op vier niveaus die Annemieke bij het verhaal voorziet. De vier niveaus zijn:





herkennen;
herinneren;
opzoeken;
voorspellen.

Een prima voorbereiding op de strategieën voor begrijpend lezen die kinderen later zullen aangeleerd krijgen.
Achteraan in dit prentenboek legt Annemieke onderdeel per onderdeel uit hoe je het kunt gebruiken. Bovendien kun
je ook nog terecht op (http://www.voicejoy.nl/home/10) waarop je meer informatie en materialen vindt die bij het
boekje horen.
Een ding is zeker. Wie op de website een kijkje neemt, zal zien dan Annemieke een aanstormend talent is. Dat ze dit
talent ook in dienst stelt van de kinderen met speciale onderwijsnoden, is meer dan een vermelding waard.
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