PeTOS

LESBRIEVEN

Psycho-educatie TOS
Beste ouders en verzorgers,
Uw kind zit bij ons op school, omdat hij of zij TOS heeft. Een taalontwikkelingsstoornis.
Door de TOS vindt uw kind het moeilijk om taal te gebruiken en taal te begrijpen.
Taal is in het leven heel belangrijk.
In taal maken we contact met elkaar. We vertellen elkaar wat we willen, denken en voelen.
Kinderen met TOS hebben extra hulp nodig bij het leren van taal. Maar
dat niet alleen. Ze hebben ook extra ondersteuning nodig bij het
overbrengen van wat ze willen, denken en voelen. En bij het leren
begrijpen van wat anderen willen, denken en voelen.
Bij ons op school leert uw kind lezen, schrijven en rekenen. Uw kind leert over de natuur, de aarde en
de geschiedenis. Maar dat niet alleen.
Uw kind leert ook over zichzelf en over haar of zijn relatie met anderen. Dat gaat voor een deel
‘vanzelf’, door het dagelijkse contact met andere kinderen en met de juf of meester. Maar omdat bij
kinderen met TOS het leren over jezelf en je relatie met anderen niet helemaal vanzelf gaat, besteden
we daar elke week aandacht aan in de lessen psycho-educatie.
Psycho-educatie betekent: leren over jezelf, over je eigen voelen, denken, willen en doen.
Psycho-educatie voor leerlingen met TOS noemen we PeTOS. Dat klinkt een stuk vriendelijker dan het
moeilijke psycho-educatie.
Elk schooljaar zijn er 30 lessen PeTOS. Die lessen zijn verdeeld over vijf thema’s: mijn lijf, mijn relaties,
mijn gevoelens, mijn wereld en mijn taal. Aan elk thema werken we zes weken. Bij elk thema hoort
een lesbrief voor ouders.
In elke lesbrief vertellen we kort over het thema waaraan we met de kinderen gaan werken. Het helpt
uw kind enorm als u thuis praat over dat thema.
Als het in de les bijvoorbeeld gaat over familie, dan is het fijn als uw kind ook met u kan praten over de
eigen familie: oma’s en opa’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes.
Als het in de les gaat over taalontwikkeling dan vraagt uw kind thuis misschien wat haar of zijn eerste
woordjes waren of hoe u begreep wat hij/zij bedoelde toen praten nog niet lukte.
De lesbrief helpt u als ouder om met uw kind aan de praat te raken over de thema’s die op school
worden behandeld en die belangrijk zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
Uw hulp helpt ons, leerkrachten en logopedisten, om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van
uw kind.

