Jaargang 14 I nummer 2 I januari 2016

Workshop Mooi gebaar

Praten met gebaren werkt!
Hanny Mordant van peuterspeelzaal ’t Baanbengelke in Heerlen
merkt dat kinderen woorden sneller leren sinds ze ondersteunende
gebaren gebruikt. Ze volgde de gebarenworkshop van BCO en O2
Onderwijsadvies.

Gebaren-app
Hanny merkt dat de drie kinderen zich fijner
voelen in de klas sinds ze gebaren gebruikt.
‘Pas als kinderen zich prettig en veilig voelen,
kunnen ze dingen leren.’ Haar collega’s zijn
inmiddels ook enthousiast over het gebruik
van gebaren, ook wil ze ouders erbij betrekken. ‘Het werkt nog beter als ook zij de gebaren
gaan toepassen.’ Het Nederlands Gebarencentrum heeft een app met gebaren ontwikkeld,
iSignNGT. ‘Handig als je bijvoorbeeld met een
thema werkt’, vindt Hanny. ‘Je kunt daar de
gebaren zoeken die bij de woorden van het
thema passen.’
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Ook de andere kinderen doen mee met de
gebaren, zegt ze. ‘Dat gaat vanzelf. Ook als ze
met elkaar spelen of als we liedjes zingen. Dat
is leuk om te zien.’

Meer informatie bij:
ivonneerens@o2-onderwijsadvies.nl
jovangelder@o2-onderwijsadvies.nl

Eten

Jas ophangen

‘Recent wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat mensen woorden sneller leren
als ze ondersteund worden door gebaren’, zegt
logopediste Ivonne Erens van BCO en O2 Onderwijsadvies. ‘Gebaren bieden houvast, bevorderen het gevoel van veiligheid, welbevinden en
betrokkenheid.’

was betrokken bij de keuze van de woorden én
volgde de workshop. ‘Je krijgt kort uitleg over
de kracht van gebaren, maar oefent de gebaren
vooral. Via effectieve werkvormen leer je de
gebaren best snel. Het was écht leuk, we hebben
veel gelachen.’

Zestig woorden

Doordat het veelgebruikte woorden zijn, kon
Hanny de gebaren direct toepassen. ‘Ik gebruik
de gebaren voor drie kinderen in de klas die
Nederlands als tweede taal hebben. Voor hen
vertellen we te veel en praten we te snel. Door
gebaren te gebruiken, praat je automatisch
langzamer en heb je oogcontact. Dat werkt.’

Samen met collega’s ontwikkelde ze de workshop Mooi gebaar voor de communicatie met
0 tot 4-jarigen. Leidsters en leerkrachten leren
daarin de zestig meest voorkomende woorden in
de peuterspeelzaal, zoals kring, spelen, handen
wassen, mama en papa. Peuterleidster Hanny

Direct toepasbaar

BCO Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
Tel. 077 351 92 84
info@bco-onderwijsadvies.nl
www.bco-onderwijsadvies.nl
O2 Onderwijsadvies
Amerikalaan 70E
6199 AE Maastricht-Airport
Tel. 046 457 03 10
info@o2-onderwijsadvies.nl
www.o2-onderwijsadvies.nl
Innofun
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
Tel. 077 851 01 20
info@innofun.nl
www.innofun.nl

Aan de basis van ontwikkeling

