
Logopedische screening in groep 1, wat is dat en waarom?
Vanaf heden wordt er in groep 1 op school een logopedische screening 
afgenomen bij de leerlingen. Voorheen gebeurde dit veelal in groep 2. 
De spraak-taalontwikkeling wordt éénmalig in beeld gebracht.  
Waarom gebeurt dit al  in groep 1?  
Vanaf de geboorte tot ongeveer 6 jaar is er sprake van de ‘taalgevoelige 
periode‘. In deze periode leert het kind de spraak en taal van nature, als 
vanzelf. Na het 6e a 7e jaar is deze gevoelige periode voorbij en moet de taal 
echt geleerd worden net als bij volwassenen die een vreemde taal willen leren.  
Om deze reden is het belangrijk om eventuele taal-spraakproblematiek op tijd 
te signaleren zodat het aangepakt kan worden in de taalgevoelige periode. 

Jonge kinderen met spraak-taalproblematiek hebben vaak meer moeite met 
sociale contacten en het volgen van onderwijs. Als een kind door anderen niet 
goed begrepen wordt door zijn zwakke zinsontwikkeling of onverstaanbare 
spraak heeft dit ook zijn weerslag op het zelfvertrouwen. Ook het volgen van 
onderwijs wordt moeilijk als de opdrachten en de verhalen van de leerkracht 
niet begrepen worden. Tijdige begeleiding door een logopedist is gewenst. 

Na de logopedische screening op school kan er geadviseerd worden dat er wel 
of geen logopedisch onderzoek plaats moet vinden bij een logopedist in de 
praktijk. Het kan ook zijn dat er bij twijfel een ‘vinger-aan-de-pols’ beleid 
gehandhaafd wordt . Er wordt  dan enige tijd later  bekeken of er nog steeds 
twijfel bestaat op het gebied van spraak en/of taal. 

Nieuwe logopedist in ons team
Onze collega en kersverse moeder Nydia
komt na haar verlof in september weer
terug in de praktijk. De afgelopen tijd heeft 
Anne Hoving voor Nydia waargenomen. 
Anne blijft werkzaam in onze praktijk op de 
maandag- en dinsdagmiddag en de vrijdag. 

Nieuwe locatie Smilde
Met ingang van mei 2015 werken wij op onze nieuwe locatie in Smilde in het 
gebouw ´De Sluiswachter´aan De Sluiskampen. Hier zijn ook de huisartsen van 
Smilde en andere paramedici gevestigd. Op nummer 48 vind u ons samen met 
kinder-fysiotherapeut Aletta Pomper en psycho-sociaal therapeut Sypke Visser. 

Wij geven iedereen de mogelijkheid om een 
kijkje te komen nemen op deze nieuwe 
locatie en/of kennis met ons te komen 
maken op vrijdag 2 oktober a.s. 
tussen  16:00 en 19:00 uur! 


