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Tips voor de omgang met ESM
Hel blikje
Vragen en opmerkingen
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Spraak
Audilieve vaardigheden
Grammalicale kennisontwikkeling
Lexicaal-semantische kennisontwikkeling
Pragmatiek: gebruik van laal

"Mijn hobby's zijn computeren, fietsvierdaagses
en puzzelen •
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Grammatlcale kennisontwlkkelmg
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"En dan eh brengte mel busje naar eh brood eh
... winkels. En dan eh karrelje naar binnen en dan
eh hale hun a'maal k- weg, dat zak pot en dan in
dat eh kom, soort kom."
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Lexicaal '!semantlsche kenmsontwlkkehng
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de problematlek

A, Inziehl in de problemaliek
B Verbetering vaardigheden
C_ Omgaan mel de problemaliek
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B Verbetenng vaardlgheden
voorbeeld zinsbouw
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Tips voor het omgaan met ESM
wat kan de gespr9kspartner
doen?
Jezelf
aanpassen
... _
.. m .......
Gebruik hulpmiddelen
'0'Omgeving
aanpassen
'0. __
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Korte eenvoudige zinnen
Tijd geven voor verweriMg
Tijd geven voor formuleren zinnen
Herhaling
Visuele ondersteunlOg
opschrijven, plaatjes, digibord
Controleer begrip
Aandacht voor nieuwe woorden
Aanmoediging en hulpvragen
Rust en structuur
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Hoe komt d e manun het blikje?
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