
Wilt u meer informatie over slechthorendheid? Bezoek onze website:   www.pento.nl 

Let op: ook bij gebruik van de hulpmiddelen blijven alle tips belangrijk om toe te passen.

Voor de instructie
• Zorg voor voldoende licht
• Geef geen les voor een raam of al lopend 
• Niet met je rug naar de klas of op
 grote afstand
• Mondbeeld zichtbaar, geen hand of snor   die de mond bedekt
• Trek de aandacht van de leerling voordat   je gaat spreken

Tijdens de instructie
• Praat niet extra hard, maar duidelĳk en    in een rustig tempo
• Benoem het onderwerp en de kernwoorden
• Herhaal of vat samen wat er in de klas    wordt gezegd
• Fluister niet tĳdens spelletjes of voorlezen
• Schrĳf moeilĳke of nieuwe termen op 

Na de instructie

• Check of de instructie goed is   

 overgekomen

• Geef liedjes uit de klas mee aan  

 ouders, om thuis te oefenen 

Plek in de klas

• Zet de leerling naast een rustige en  

 behulpzame buurman of -vrouw 

• Kies een plek waarop hĳ zowel de  

 leerkracht, het bord en de andere  

 leerlingen goed kan zien

• Zie ook www.pento.nl voor   

 “Slechthorende leerling, 

 welke plek in de klas?”

Omgevingsgeluid
• Achtergrondgeluid is storend, 
maak de leerlingen hier bewust van
• Praat niet door elkaar
• Zorg voor kleine groepjes en een 
rustige ruimte tĳdens samenwerken

Maak gebruik van:

- pictogrammen, afbeeldingen en  
 filmpjes, mimiek en natuurlĳke  
 gebaren;

- hoortoestellen, BCD, CI en/of   
 solo-apparatuur (ook bĳ digibord,  
 laptop en/of tablet);

- tips op www.simea.nl voor   
 luistertoetsen;

- een gebaren- of schrĳftolk 
 indien nodig.

Interactie
• Een misverstand ontstaat snel,    doordat terloopse opmerkingen   gemist worden 

• Voorkom dat de leerling zich    buitengesloten voelt, zoals bĳ    samenspelen
• Creëer rustmomenten na lange    instructies en sociale gesprekken• Betrek de leerling,  vraag wat hem helpt 

Prettige akoestiek door:

-  gordĳnen en grote prikborden;

- geluidsabsorberende vloer;

-  zachte noppen onder de   

 stoelpoten (bĳv. tennisballen). 

Wist je dat…
Bepaald gedrag ook met de slechthorendheid te maken kan hebben? Zoals:- niet opletten;
- achterdochtig zĳn;
- afkĳken bĳ medeleerling;
- terugtrekken of juist druk zĳn.


