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INFORMATIESESSIE  DOELGROEP  STOS

Ilse Buyl 

start in schooljaar 2021 - 2022
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INFORMATIESESSIE  DOELGROEP  STOSINFORMATIESESSIE  DOELGROEP  STOS

1. Voorstelling doelgroep STOS

2. Inhoudelijke werking STOS 

3. Samenwerking met ouders binnen STOS

4. Dagverloop binnen STOS

5. Vragenronde
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- 14 STOS- klassen:  1 kleuterklas  (6 kleuters)
13 klassen lagere school (102 leerlingen)

- Type 7 – attest omwille van (vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie 

- Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen of STOS
- stoornis (geen vertraging) 
- begrijpen van taal  (receptief) en/of gebruiken van taal  (productief)
- normale niet-verbale mogelijkheden (performaal IQ)
- andere termen;  ontwikkelingsdysfasie / SLI

- Klasindeling op basis van taalniveau.  
Verder wordt ook rekening gehouden met schools niveau en sociaal-
emotioneel niveau
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VOORSTELLING DOELGROEP STOSVOORSTELLING DOELGROEP STOS

TEAM:
- klasleerkracht
- rekenjuf
- ambulante leerkrachten (crea, turnen, zwemmen)
- klaslogopediste (werkt klasondersteunend)
- ondersteuner (extra leerkracht in de klas)
- bijkomende individuele therapie is mogelijk (kine, logo, ergo)
- KITO: leerlingenbegeleiding
- orthopedagoog (ondersteunt op klasniveau en coördineert handelingsplanning)
- samenwerking MFC  (Multifunctioneel Centrum)
- samenwerking met CLB
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INHOUDELIJKE  WERKING  STOSINHOUDELIJKE  WERKING  STOS
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Sociaal- emotionele ontwikkeling

Veilig klimaat
kleine groepjes + vaste begeleiders
visualisatie in functie van voorspelbaarheid

Positieve benadering 
hun inbreng is belangrijk
positieve ervaringen opdoen in niet-talige vaardigheden
verwachtingen afgestemd op het ontwikkelingsniveau

Gevoelens uiten en verwoorden
sociale vaardigheden trainen in groepjes
psycho-educatie  

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Veilig klimaat
kleine groepjes + vaste begeleiders
visualisatie in functie van voorspelbaarheid

Positieve benadering 
hun inbreng is belangrijk
positieve ervaringen opdoen in niet-talige vaardigheden
verwachtingen afgestemd op het ontwikkelingsniveau

Gevoelens uiten en verwoorden
sociale vaardigheden trainen in groepjes
psycho-educatie  

INHOUDELIJKE  WERKING  STOSINHOUDELIJKE  WERKING  STOS

5

6



12/02/2021

4

WWW.ISPFORUM.COM

INHOUDELIJKE  WERKING  STOSINHOUDELIJKE  WERKING  STOS

Spraak-, taal- en communicatieve ontwikkeling

logopedische therapie
individueel en/of in groep

“gesprek” in de klas
wekelijks door klaslogopediste en klastitularis
correcte taal terugkoppelen
ondersteuning van symwriter
Ondersteuning door soundfield

communicatie staat altijd centraal…
boodschap overbrengen
actieve rol van het kind
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Ontwikkeling van het denken en schoolse vaardigheden

kleuters: stimulerende omgeving en activiteiten

brugklas: start lees- en schrijfproces volgens eigen uitgewerkte didactiek
rekenen (principes ijsbergrekenen)

lager onderwijs
taalgroep
rekengroep
WO, muzische vorming, lichamelijke opvoeding (turnen en 
zwemmen)

Huiswerk

LVS-toetsen  (vergelijking met leeftijdsgenoten in gewoon onderwijs)
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INHOUDELIJKE  WERKING  STOSINHOUDELIJKE  WERKING  STOS

Meeste leerlingen maken op 12 of 13 jarige leeftijd overstap naar 

secundair onderwijs

• Oriënteringstraject met CLB

• Doorstroom naar buitengewoon of gewoon secundair onderwijs
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SAMENWERKING MET OUDERS BINNEN STOSSAMENWERKING MET OUDERS BINNEN STOS

• Intake als start

• Individueel HandelingsPlan (3 keer per schooljaar)

• Oudercontact (2 keer per schooljaar)

• Rapport ( 2 keer per schooljaar)

• Op vraag vanuit school of ouders extra overleg mogelijk
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8u00 – 8u45: kinderen komen aan op school  (clusterwerking vanaf 8u30)
10u00 – 10u15: Speeltijd
11u30 – 12u00:  Middageten (refter of leefgroep)
12u00 – 12u30: Speeltijd
13u45 – 14u00: Speeltijd
15u15 – 15u30: Speeltijd
15u30: einde van de school - op woensdag tot 12u20
15u30 – 16u00: vertrek van bussen

maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag nabewaking tot 17u00
op woensdag is er geen nabewaking
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DAGVERLOOP BINNEN STOSDAGVERLOOP BINNEN STOS
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VRAGENVRAGEN

ilse.buyl@koca.be
via onthaal: 03/244.94.94
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