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iPad als ondersteunend
communicatiemiddel mee in de klas
!

Gebruik van applicaties om de communicatie te ondersteunen!

1 april 2014 Willemien Bierman, communicatiedeskundige/logopedist

Doelgroep

!

•Kinderen
•Verstandelijke beperking
•Communicatieve stoornissen
•Autisme en aanverwante contactstoornissen
•Taal ontwikkelings stoornissen
•Meervoudige beperkingen!
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Waar moet je aan denken, bij het inzetten
van een ipad?!
•Individueel dagschema
•Delen van ervaringen met omgeving
•Kiezen
•Uitingsmiddel, vervanging van spraak
•Voorbereiden op situatie
• Communicatiepaspoort
•Volgorde van handelingen
•Visuele ondersteuning, Visuele instructies
•Modelling !
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Met welk doel zet je de applicaties in? !

•Uitbreiden van communicatiemogelijkheden
•Geheugensteun (visueel)
•Delen van ervaringen
•Gedeeld begrip creëren
•Begripsvergroting
•Zelfstandigheid bevorderen
•Stappenplan
•Vervanging van Spreken
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Waarom zet je applicaties in?

!

Voordelen
•Dynamisch
•Multi functioneel
•Snel te leren voor cliënt en omgeving
•Makkelijk aan te passen
•Makkelijk mee te nemen
•Iets van deze tijd
•Interesse bij kinderen daardoor gemotiveerd

Nadelen
•Kosten van iPad en apps
•Kans op beschadiging, diefstal
•Omgeving voelt drempel om er mee te werken
•Client motorisch niet in staat om met touch pad te werken
!
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Situaties om een iPad in te zetten

!

•Individueel dagschema
-

First Then Visual Schedule
My routines
My routine
My video Schedule
Week planner

•Delen van ervaringen met omgeving
-

My Pictures Talk
Scene speak
Scene & Heard
Note anytime

•kiezen
-
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iPrompts
Tapikeo
Talkboard
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Situaties om een iPad in te zetten

!

•Uitingsmiddel, vervanging van spraak
-

He Hajo
Communicado
Talkboard
Image to talk
Gridplayer

•Voorbereiden op situatie
-

My Pictures Talk
He Hajo
iCommunicate
Note anytime

•Communicatiepaspoort
-

All about me
My pictures Talk
!
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Situaties om een iPad in te zetten

!

•Volgorde van handelingen
-

First Then Visual Schedule
iCommunicate
He Hajo
My Picture Talk
My routines
My routine

•Visuele ondersteuning, visuele instructie
-

My Pictures Talk
Scene speak
Scene & Heard
He Hajo
!
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Situaties om een iPad in te zetten

!

•

Visualisaties van……..tijd, boodschappenlijst, kookboek, geld
-

•

Time Timer
My shopi
iPrompts
Koken, Allerhande
Easy Change
Foto Kookboek
Stoplicht
Hoeveel nachtjes slapen
Gebarenwoordenboek

Agenda’s
-
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Weekplanner
Pictoplanner
He hajo
My video schedule
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Situaties om een iPad in te zetten

!

•Modelling
-
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My video schedule
My Pictures Talk
iPrompt
I Get it , LLC
He Hajo!
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Welke apps inzetten als leer/
hulpmiddel?
!

• Woordenschat
• point it
• Wordlayer
• Image2talk
• Foto album
• Social media
•
•
•

Instagram
Tango
Glide

• Ervaringen delen, contact
•
•
•

Note anytime
Talkboard
Maily

• Tijd
•
•
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Zandloper
Sand timer
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Welke apps inzetten als leermiddel?

!

• Woordenschat : Wonderkind apps, dieren
• Zinsbouw: My Playhome
• Auditieve training: Lexico Sounds
• Voorzetsels: Lexico Cognitie
• Leren lezen: Speciale Woorden (duur), Maan,Roos, vis
• Leren rekenen: Leer Rekenen met Miniclub
• Leren schrijven: Letterschool NL
• Klokkijken: Leer Klokkijken met Miniclub
• Rijmen: Leer rijmen met Miniclub
• Memory: Gynzy's geheugenspel!
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App ideeën voor ouders

!

• www.pepiplay.com
• www.alligatorApps.com
• www.myfirstapp.com
• www.tocaboca.com
• www.jufjannie.nl
• The LEGO Group
• www.klets-niet.nl
• www.ikkind.nl
• www.tabletportaal.nl
• www.susanspekschoor.nl
• www.logo-apps.nl
• www.blinkuitgevers.nl, Bobo
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Hoe ziet het er uit in de praktijk?

!

•

Filmpjes
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Nuttige sites

!

http://www.logo-apps.nl/
http://www.ikind.nl/
http://bridgingapps.org/
http://tabletportaal.nl/
http://susan.spekschoor.nl/
http://www.friendshipcircle.org/apps/
http://www.baauwopmij.nl/
http://a4cwsn.com/apps/
Schooltv beeldbank – filmpjes voor in de klas
You tube – filmpjes in de klas van een gesprekonderwerp
My first apps (teachers)- apps voor hele jonge kinderen
Toca boca – apps die heel creatief en educatief zijn
Zwijsen- apps voor lezen en spelling
Juf jannie – apps voor kleuters, educatief

!

10 april 2014

met je iPad in de klas

15

5

02-04-14

Meer training?

!

Koninklijke Kentalis biedt een aantal cursussen aan op het gebied van werken met apps:

• Gebruik van de iPad binnen de logopedische behandeling
Cursus op maat voor iedereen, binnen en buiten Kentalis

• De iPad als ondersteund communicatiemiddel

Toekomst:
Searchtool voor iedereen toegankelijk voor applicaties in brede zin. onderwijsondersteuning,
materiaal, ontspanning, apps, sites
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Bedankt voor uw aandacht
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