
Wat is logopedie en wanneer helpt dat?

Logopedie is zorg die nodig is als er 

problemen zijn met stem, spraak, taal, 

gehoor en slikken. Logopedisten behande-

len stoornissen of belemmeringen op het 

gebied van de persoonlijke communicatie. 

Belangrijk, want goed kunnen communi-

ceren is een voorwaarde voor een goede 

ontwikkeling.

Waarom een onderzoekje?

Om er op tijd bij te zijn, biedt Sine Limite 

samen met GGD IJsselland op alle basis-

scholen een kort onderzoekje aan voor alle 

5-jarigen. Hoe eerder een kind geholpen is, 

hoe beter het is voor zijn/haar ontwikkeling.

Dit is natuurlijk niet voor ieder kind nodig. Als 

de leerkracht denkt dat het wél goed is dat 

uw kind gescreend wordt, hoort u dat van 

hem of haar. 

Screening logopedie

Alle 5-jarige kinderen in Deventer kunnen in aanmerking komen voor 

een screening om te kijken of logopedie zinvol is. Zijn er bij uw kind 

signalen? Valt de leerkracht iets op aan de manier van praten, de 

taalontwikkeling, de stem of het gehoor? Dan kan zo’n korte 

screening handig zijn om te bepalen of uw kind iets kan hebben aan 

logopedie.

Vindt u dat een goed idee, dan vult u een 

vragenlijst in en geeft toestemming voor de 

screening.

Hoe gaat zo’n onderzoek?

De logopedische screening duurt tien tot 15 

minuten. Het wordt gedaan op school, door 

een logopedist. Die haalt uw kind even uit de 

klas en laat het op een rustige plek in de 

school verschillende opdrachtjes doen. 

Daarna bepaalt zij of het zinvol is of 

u met uw kind naar een logopedist gaat voor 

verder onderzoek en/of behandeling. 

Natuurlijk hoort u, net als de leerkracht, na 

de screening meer over de uitkomst van de 

logopedist.

Meer weten?

Bel met het loket van Sine Limite, 

telefoon (0570) 745610 of mail naar 

loket@po-deventer.nl.

sine limite voor ieder kind


