Ouderprogramma

Van ouders verwachten we actieve betrokkenheid bij de
behandeling van hun kind. Ongeveer een keer per maand is er
een themabijeenkomst voor ouders als de kinderen op de groep zijn.
Tijdens deze themabijeenkomst behandelt een medewerker van
Babbel een onderwerp. Ook geeft een gebarendocent gebarenles in
NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren). Tijdens deze gebarenles
leert u gebaren die passen bij het thema dat die periode centraal staat.
Enkele voorbeelden van inhoudelijke themabijeenkomsten zijn:
weerbaarheid, interactief voorlezen, ontwikkeling van een kind met
taalontwikkelingsstoornissen en schoolkeuze.
Er zijn ook bijeenkomsten waarop ouders filmbeelden kunnen zien van
hun kind bij Babbel. De pedagogisch medewerker of logopedist geeft
uitleg bij die beelden. Tijdens de themabijeenkomst hebben ouders
de gelegenheid om met andere ouders te praten en ervaringen uit te
wisselen.

Meer informatie
Pento Vroegbehandeling
Kijk voor de verschillende locaties van
Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn
Babbel op www.pento.nl/contacttelefoon: 055 - 368 18 28
behandelgroepen
e-mail: vroegbehandeling@pento.nl

EXPERTS IN
HOREN, SPREKEN
EN VERSTAAN

Plaatsing

Kinderen kunnen geplaatst worden op Babbel na verwijzing door een
audiologisch centrum. De behandeling op de groep wordt vergoed
vanuit de basisverzekering. De start op de groep is afhankelijk van het
aantal beschikbare plekken op Babbel. De groep bestaat uit maximaal 8
kinderen. De behandelgroepen worden twee, drie of vier dagdelen per
week aangeboden, afhankelijk van de locatie. Meer informatie over de
tijden en dagdelen van de behandelgroepen vindt u op onze website
www.pento.nl/contact-behandelgroepen.

Babbel

Behandelgroep voor kinderen met
een taalontwikkelingsstoornis
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Pento heeft op verschillende locaties in Midden-, Oost- en
Noord-Nederland behandelgroepen voor kinderen met
een taalontwikkelingsstoornis. De behandelgroepen heten
Babbel en zijn er voor kinderen van twee tot en met vier
jaar. Bij de behandelgroepen staat de behandeling van de
taalontwikkelingsstoornis centraal. De problemen worden
niet veroorzaakt door doofheid, slechthorendheid of een
algehele ontwikkelingsachterstand.

Behandeling
bij Babbel

Bij de behandelgroep is er veel tijd om te spelen waarbij we de
kinderen individueel en in groepsverband behandelen.
Er wordt gezongen, voorgelezen, (buiten) gespeeld, geknutseld,
gegeten en gedronken. Bij Babbel staan al deze activiteiten in het
teken van communicatie (het stimuleren van de taalontwikkeling).
We werken aan de hand van thema’s zoals:
‘ons huis’, ‘herfst’, ‘dieren’ en ‘kerst’. Deze thema’s passen
binnen de belevingswereld van het kind en zijn vaak
seizoensgebonden. Op de groep zijn altijd twee
pedagogisch medewerkers en een logopedist
aanwezig. Tijdens de behandelochtend op de groep
kan de logopedist een kind of een groepje kinderen
apart nemen voor specifieke stimulering van de taalspraakontwikkeling. Hierdoor sluit de behandeling
aan op de specifieke behoeften van uw kind.

Taalklimaat en
communicatiemiddelen

Babbel team

Ons belangrijkste doel is om kinderen te leren met plezier
contact te leggen met anderen en om zich te kunnen uiten.
Dit is de basis voor een goed taalklimaat. Bij Babbel krijgen
kinderen zoveel mogelijk hulpmiddelen aangeboden
waarmee zij kunnen communiceren.

• logopedist
De logopedist is elke dag aanwezig op de behandelgroep. Hij/zij is verantwoordelijk voor
het taalklimaat in de groep. Daarnaast werkt de logopedist individueel of in groepjes met
de kinderen.
• twee pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers zijn iedere dag aanwezig op de behandelgroep.
Zij zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat. Dat wil zeggen de leef
omgeving prettig en veilig maken, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Bij Babbel gebruiken we Nederlands ondersteund met
Gebaren (NmG). Het gebruik van gebaren samen met de
gesproken taal helpt kinderen om te communiceren met hun
omgeving. Het imiteren (nadoen) van gebaren is voor een
kind makkelijker dan het imiteren van klanken en woorden.
Daarnaast gaan kinderen door het nadoen van gebaren
sneller de bijbehorende klanken en woorden imiteren.
Het taalaanbod op de behandelgroep wordt ook onder
steund door foto’s, afbeeldingen en pictogrammen
(tekeningen). Het zichtbaar maken van het gesproken woord
kan zowel het begrijpen van taal als de mogelijkheid van het
kind om te communiceren vergroten.

Het team van medewerkers dat op een Babbel behandelgroep werkzaam is bestaat uit:

Daarnaast zijn de volgende medewerkers betrokken bij de behandelgroep:
• behandelcoördinator/gedragswetenschapper
De behandelcoördinator/gedragswetenschapper heeft overleg met de groepsleiding
over het op te stellen behandelplan, bezoekt en observeert regelmatig de groep en
neemt psychologische onderzoeken af bij de kinderen. De behandelcoördinator is
eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.
• maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker verzorgt de inschrijving. Daarnaast verzorgt zij thema
ochtenden en kan zij op verzoek gesprekken met ouders voeren over mogelijke
verwerkingsproblemen. De maatschappelijk werker helpt zoeken naar oplossingen
voor problemen die in een gezin kunnen spelen rondom het kind.
• klinisch linguïst
Een klinisch linguïst is een taalkundige die zich bezig houdt met de diagnostiek van
complexe taalontwikkelingsstoornissen. De klinisch linguïst kan aanwezig zijn bij de
cliëntoverleggen en denkt mee over het beleid op de behandelgroep en over de op te
stellen behandeldoelen. Zij zal ook logopedische onderzoeken afnemen.
• gebarendocent
De gebarendocent verzorgt cursussen gebarentaal voor de ouders.
• teamleider
De teamleider is eindverantwoordelijk voor het team.

