Met TOS naar de taaltrein
Een half jaar geleden is Max begonnen op de taaltrein vanwege
TOS (taalontwikkelingsstoornis). Hij is nog te jong om te
zeggen dat hij echt TOS heeft, maar dat hij achter loopt en
hierbij hulp nodig heeft is zeker. Er is in dat half jaar
enorm veel gebeurd, want hij begon er toen hij gewoon nog naar
de peuterspeelzaal en de dagopvang ging. Inmiddels is hij een
vierjarige kleuter die nu dus naar school gaat. En dat
combineren met de taaltrein is best wel veel hebben we
gemerkt.

Combineren met school
Voor de zomervakantie begon hij in april op school en zijn we
gewoon met hele dagen begonnen, naast dat hij twee dagen naar
de taaltrein gaat. Op vrijdag hebben de kleuters vrij op
school, maar Max moet dan wel nog naar de taaltrein. Dus hij
heeft het dubbelop. En daarnaast moet hij dan ook nog met de
taxi naar de taaltrein wat ook een hoop energie kost. We zagen
een mannetje die steeds vermoeider bleek te zijn. En op de
taaltrein merkte ze dat vooral in zijn gedrag. Max is een
jongetje die in alles de regie wilt hebben, en wanneer hij
vermoeid is wordt dat versterkt. Op de taaltrein niet zo
handig tijdens de behandeling, want soms moet je gewoon mee in
wat de juf van je wilt. Daardoor hebben we besloten om het na
de zomervakantie anders te doen. We hebben in die elf weken
gezien dat het niet de goede manier is voor Max, dus het moest
anders.
Nu gaat hij dan nog steeds twee dagen naar de taaltrein met in
de ochtend een vaste taxi chauffeuse, en alleen vervoerd wordt
(wat een hoop stress en energie scheelt bij ons beide) En
daarnaast gaat hij maar een volledige dag naar school, en twee
halve dagen. Dit is te doen, maar nog steeds wel heel veel. We
geven hem dan ook thuis de ruimte als hij even een uurtje met
zijn telefoon filmpjes wilt kijken op bed. Dan krijgt hij even

zijn rustmoment, waardoor hij daarna nog even met mij lekker
naar buiten kan.

Veranderingen
Max leert veel op de taaltrein, maar ook zeker op school. Van
een mannetje die losse woorden zei, naar een mannetje die een
waterval aan woorden en zinnetjes praat. Het gaat de hele dag
door het praten, leuk maar ook enorm vermoeiend. Omdat je
altijd wel goed moet opletten wat hij nou precies zegt. Dit
omdat hij een hardnekkig probleem heeft met de uitspraken van
de woorden en waardoor hij moeite heeft met de grammatica van
de zinnen. Maar het is een enorm goede stap dat hij zo vooruit
gaat met praten. En vooral wat belangrijk is, dat hij er
plezier in heeft. Want een kind die geen plezier beleefd in
praten, is een kind die het nog moeilijker leert en oppakt wat
je hem zo graag wilt leren. Dus dat zit wel goed het plezier.
Nu alleen nog de grote uitdaging hem de woorden goed uit te
laten spreken, en hem te leren hoe hij goede zinnen kan maken.
En dat heeft tijd nodig, maar ook keihard werken van zijn
kant.
Daarnaast merk ik aan hem dat hij minder onzeker is met
praten, vooral met bekende mensen. Naar kinderen toe vind hij

het vaak nog moeilijk om iets te vragen of te zeggen dat hij
iets niet leuk vind. En dan zie je vaak het gedrag, dat hij
laat zien dat hij boos is als iemand wat afpakt van hem. Soms
is dat alleen in gebalde vuisten en het grommen van zijn kant,
of weglopen en mokken. Maar er zijn helaas ook momenten dat
hij zo ineens een kindje kan slaan. (gelukkig komt dit niet
heel vaak voor) Hoe moeilijk ik dat ook vind om te zien, snap
ik ook heel goed waar die frustratie vandaan komt. Hij wil
iets vertellen, maar hij kan de juiste woorden niet vinden. Of
hij vind het spannend omdat hij er onzeker over is.
Ik zie vooral een jongetje die heel hard zijn best doet, en
gewoon veel plezier beleefd in het praten.

Cursus Kentalis
Via de taaltrein wat aangesloten is bij Kentalis kreeg ik de
kans om een cursus de volgen, om Max wat meer te begrijpen hoe
het is om TOS te hebben. En hoe ik als ouder hem meer kan
stimuleren in praten, en technieken kan toepassen om hem beter
te helpen te communiceren. Want het is dus niet alleen hard
werken voor Max maar ook als ouders, want wij als ouders zijn
de belangrijkste rol in zijn leven. En wij moeten hem de tools
aanreiken om hem te leren praten. De cursus was volledig
online, waarin er een stuk zat die ik samen kon doen met zijn
vader. Om te leren wat TOS nu is, en hoe het dan gaat in zo,n
hoofdje van een kind. En een stuk met online bijeenkomsten met
andere ouders van kinderen die naar de taaltrein gaan om
strategieën te leren om met je kind te communiceren. Daarnaast
een stukje individuele afspraken voor videobespreking. Ik heb
een filmpje moeten maken van Max in zijn spel, zodat ik dat in
de groep kon laten zien hoe Max communiceert. En twee keer een
filmpje mijzelf samen met Max, om na te bespreken. Wat we
zien, wat ik toepas om hem te helpen. Pas ik de dingen toe die
we hebben geleerd, en waar kan ik nog meer opletten om te doen
of juist niet te doen.
Het was fijn dat ik dit allemaal mocht leren om mijn zoon

beter te kunnen helpen en beter te kunnen begrijpen.
Zijn jullie bekend met (TOS) Taalontwikkeling stoornis?

