
Passend onderwijs voor leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Culemborg-Oost  

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar een 

reguliere basisschool. Kentalis biedt ondersteuning aan op deze scholen. In 

samenwerking met Kentalis zorgt het team ervoor dat de TOS-leerling tot 

ontwikkeling komt.  

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is TOS? 
Vijf tot zeven procent van alle kinderen heeft een TOS. Bij een 
TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind 
met TOS kan moeite hebben met praten, het begrijpen van taal, 
het onthouden van klanken en woorden, het omgaan met 
emoties, enz. De spraak- en taalontwikkeling van deze kinderen 
verloopt anders dan bij hun leeftijdsgenoten.  
 
De samenwerking Taalrijk (mediumsetting) 
In 2018 is er in Culemborg-Oost een samenwerking gestart 

tussen de Koning Willem-Alexanderschool (KWA), de Kaardebol 

en Kentalis. Door deze samenwerking is de zorg voor kinderen 

met een TOS nog beter afgestemd. Kentalis zorgt ervoor dat de 

leerkrachten kinderen met TOS beter kunnen helpen, waardoor 

de kinderen met TOS makkelijker kunnen leren en werken op 

school. Het is voor ons belangrijk dat deze leerlingen goed 

kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en 

kunnen meedoen in de klas met hun klasgenoten.   

 

 

 

De samenwerking Taalrijk is inmiddels uitgebreid tot een samenwerking tussen de KWA, de Kaardebol, 

Kentalis, kinderopvang Dichtbij en Logopedie Culemborg. Deze samenwerking heeft als doel dat er vanuit 

school/peuterspeelzaal/logopedie en thuis op dezelfde wijze wordt gewerkt en gesproken met het kind met 

TOS, waardoor het kind beter kan leren en zich begrepen voelt. Doordat Kentalis de leerkrachten/leidsters 

bijschoolt en de kennis rondom TOS uitbreidt, kunnen leerkrachten/leidsters/ambulant begeleider en 

logopedisten goed samenwerken om het kind in de communicatie te helpen. Juist die afstemming is 

belangrijk, waardoor het kind zich beter kan ontwikkelen. Een mooie samenwerking op de Brede school 

Culemborg-Oost.  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     

 

 

 

 

Voordeel voor alle ouders en leerlingen. 
Wij merken dat Kentalis ondersteunt bij alle betrokken peuters/ 
leerlingen/onderwijzend personeel en peuterleidsters op de 
Brede school Oost. Dit zorgt ervoor dat het ondersteunt in het 
leren bij alle peuters/leerlingen en niet alleen bij de TOS 
peuters/leerlingen. 
De kennis van Kentalis wordt gedeeld met de 
leidster/leerkrachten die dit in de dagelijkse praktijk toepassen. 
Daarnaast wordt de begeleiding vanuit Kentalis zoveel mogelijk 
in de klas gegeven, zodat ook andere peuters/leerlingen zien en 
ervaren wat fijn is bij het leren. Dit in samenwerking met de 
logopedist maakt dat peuters/leerlingen zich blijven ontwikkelen 
en niet stilstaan.  
 
Wat zijn de voordelen van deze Taalrijk-school ten opzichte van 
een andere basisschool in Culemborg. 
Kentalis en de logopedist komen ook op andere basisscholen 
voor kinderen met TOS, maar de verschillen zijn: 
 

• de Kentalis-medewerkers delen hun kennis met de 
betrokkenen binnen de Bredeschool-Oost; 

• de peuters/leerlingen met TOS hebben steun aan elkaar, 
op de Taalrijk-school zitten meer peuters/leerlingen met 
een TOS dan op een andere basisschool;  

• er wordt meer samengewerkt met ouders, leidsters/ 
leerkrachten, logopedist en ambulant begeleider; 

• de betrokken personen krijgen meer kennis over TOS 
door scholing; 

• de logopedist/begeleiders zijn vaker in de week 
aanwezig, waardoor er meer geoefend en gewerkt kan 
worden; 

• peuters/leerlingen die de taal lastig vinden, krijgen door 
de kennis van de leidster/leerkracht ook de juiste hulp 
die het nodig heeft. 
 

Voor meer informatie over De Kaardebol, Koning Willem-

Alexanderschool (KWA), Kentalis, kinderopvang Dichtbij en 

Logopedie Culemborg.  

Kijk op: 

www.kaardebol-culemborg.nl 

www.alexanderschool-culemborg.nl 

www.kentalis.nl 

www.skpc.nl 

www.logopedieculemborg.nl 

 

 

 

http://www.kaardebol-culemborg.nl/
http://www.alexanderschool-culemborg.nl/
http://www.kentalis.nl/
http://www.skpc.nl/
http://www.logopedieculemborg.nl/

