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Herhaalt de geluiden die hij zelf maakt 

Houd de microfoon bij de leerling als hij geluiden maakt. Neem de 

geluiden op en laat ze terughoren als de leerling stil is. Gaat hij zijn 

geluiden herhalen? 

2 Imiteert lettergrepen of geluiden uit de omgeving 

Laat een stukje terughoren met duidelijke lettergrepen (ha-llo). Of neem 

een grappig geluid op en laat dit horen. Stimuleer de leerling het geluid 

na te doen. Laat daarna nog eens het geluid horen. 

3 Imiteert woorden van bekende volwassenen in de omgeving 

Neem steeds een duidelijk uitgesproken woord op en laat het horen. 

Vraag de leerling dit na te zeggen. Neem ook de imitatie van de leerling 

op. Laat terughoren. 

4 Gebruikt één-woorduitingen 

Vraag de leerling zelf iets te zeggen/ te vertellen in de microfoon. 

Gebruik zelf zoveel mogelijk één-woorduitingen om dit te stimuleren. 

5 Gebruikt 2-woorduitingen 

Vraag de leerling zelf iets te zeggen/ te vertellen in de microfoon. 

Gebruik zelf zoveel mogelijk 2-woorduitingen om dit te stimuleren. 

6 Combineert 2-woorduitingen om meer informatie te geven 

Vraag de leerling zelf iets te zeggen/ te vertellen in de microfoon. Vraag 

door op wat de leerling wil vertellen. Combineer zelf zoveel mogelijk 2-

woorduitingen om het gebruik te stimuleren (Jeroen zingen, hard 

zingen). 

Laat de leerlingen de audioapparatuur zien. Weten de leerlingen wat dit is? Doe voor hoe u spreekt 

door de microfoon en uw eigen stem opneemt. Laat een stukje terughoren. Kijk welke leerling iets 

in de microfoon durft te zeggen. Luister het steeds even terug. Zing ook een liedje en laat dit 

terughoren. 

 Laat op een ander moment de opnamen nog eens terughoren. Werk bij het luisteren aan 

doelen rond communicatieve voorwaarden. 

 Laat de opnames ook eens aan ouders horen. Wie weet gebruikt hun kind op school 

andere woorden dan thuis. Of neem met de leerlingen een liedje op die ouders ook thuis 

kunnen zingen. 

 Zorg voor audioapparatuur waarmee u kunt opnemen 
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