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Taal doe ik op mijn manier! 
 
De laatste zes PeTOS-lessen van dit jaar gaan over taal. Over 
taalontwikkeling en TOS. Over praten met anderen en met jezelf.  
Over de taal of talen die uw kind spreekt en begrijpt. De taal die uw kind 
gebruikt om met mensen te praten, liedjes te zingen en te vertellen wat het 
voelt, kan en wil.  Taal is soms moeilijk. Dan begrijpt uw kind niet wat iemand 
bedoelt of iemand verstaat niet wat het kind zegt.  
 
Vraag aan uw kind naar de Dit-vind-ik moeilijk-kaartjes (onderbouw) of de Mijn-TOS-kaartjes 
(middenbouw en bovenbouw). 
Vul samen het taal-blad in op de volgende bladzijde.  
 
Zenden en ontvangen 
Communiceren doen we allemaal. We verzenden een boodschap en we ontvangen een boodschap. 
De boodschappen die we verzenden en ontvangen noemen we informatie. 
Zenden en ontvangen: hoe doe je dat? 
 
Taal en ik 
Een baby kan niet praten, wel huilen en na een tijdje ook lachen en brabbelen. Een peuter begint 
met woordjes zeggen en een kleuter maakt steeds langere zinnen.  
Als je TOS hebt verloopt je taalontwikkeling langzamer en moeilijker. Er blijven dan problemen met 
het begrijpen of uiten van taal. 
 
Overal taal 
Taal is overal. Taal is de hele dag om je heen. Ouders praten tegen hun kind, misschien broertjes en 
zusjes ook. Kinderen horen iemand praten op de radio of televisie. Op straat roept er iemand: Fikkie, 
kom! of: Goeiemorgen! Op het schoolplein praten alle kinderen door elkaar en in de klas ook, als de 
juf of meester er nog niet is tenminste. Nergens wordt er zoveel gepraat als op school; bijna alles wat 
je leert op school leer je door middel van taal.  
Zoveel taal! Hoe is dat als je TOS hebt? 
 
Heb jij dat ook? 
Taal is handig. Maar taal kan ook moeilijk zijn. Taal gebruik je om met anderen te communiceren. 
Maar taal gebruik je ook om met jezelf te communiceren. Dan praat je in je hoofd met jezelf. 
Innerlijke taal is de taal ‘in je hoofd’ die je kunt gebruiken om jezelf te helpen bij moeilijke taken of 
om jezelf gerust te stellen.  
Als je TOS hebt, vind je het moeilijk om woorden uit te spreken. Of je vindt het moeilijk om te 
vertellen wat je bedoelt. Het kan ook zijn dat je het lastig vindt om te begrijpen wat andere mensen 
bedoelen.  
Als je TOS hebt ben je het vaak niet gewend om de taal in je hoofd te gebruiken. Dat is jammer! Want 
de taal in je hoofd kan je helpen bij het bedenken wat je voelt of moet doen, bij het geruststellen van 
jezelf en bij het bedenken van oplossingen voor een probleem.  
 
 
 

LESBRIEF 5 
 



 
PeTOS | Lesbrief 5 | 2020 

 

Dat helpt! 
Als je moeite hebt met taal, dan helpt het als mensen weten dat je problemen hebt met taal of als je 
ze kunt uitleggen wat TOS is. Het helpt misschien nog wel beter als je ze kunt vertellen of laten zien 
wat jij nodig hebt om goed te kunnen communiceren. 
Wat helpt uw kind als het taal even niet begrijpt of niet op woorden kan komen?  
 
TOS(ti)-monument 
Als je niet kunt schaatsen, dan is dat lastig als er ijs ligt. Want dan gaan alle kinderen schaatsen en 
kun jij niet meedoen. Gelukkig ligt er niet zo vaak ijs. Je hebt er alleen last van als het heel hard 
vriest.  
TOS hebben is elke dag lastig. Er zijn geen dagen dat er geen taal is. Taal is er altijd en overal.  
Als je TOS hebt ben je dus eigenlijk een held! Want kinderen met TOS communiceren de hele dag en 
elke dag. Terwijl ze taal moeilijk vinden, zetten ze toch door. 
Tijd voor een monument! 

 
 
 
VUL HET TAALBLAD VERDER  IN. WAT VIND JIJ MOEILIJK? 
 




