Proef les hoe begrijpt mijn kind
met TOS.

Inleiding
In dit boek leer je wat taal voor impact heeft in de verwerking van in het hoofd.
Met dit boek leer je wat TOS allemaal van de binnen kant laat zien en hoe je met opdrachten het hoofd weer
onder controle krijgt en hoe je je prikkels niet als uitdaging ziet maar als wat er bij hoort.
De methodes wat in dit boek naar voren komen heb Marielle Vermeulen zelf gemaakt deze zijn alleen
toegestaan om te gebruiken als u de workshop gedaan heeft dit boek mag niet los verkocht worden.
Door dat ik zelf erg bewust ben wat er allemaal gebeurd in mijn hoofd kan ik jullie mee nemen in mijn
hoofd.
De informatie wat ik aan jullie verteld is de informatie wat ik heb geleerd van TOS vanuit een neuropsychologisch perspectief van Constance Vissers. Zij heeft de TOM theorie of minds voor jongeren met TOS
gemaakt door dat ik zo bijzonder bewust bent van mijn brein kan ik hier over vertellen. De de moeilijke
termen laat ik achterwegen. Veel informatie wat ik gebruik kan u terug lezen in de onderzoeken van Jet
Isarin, Ina Jekeli, Daan Hermans & Constance Vissers *Handreiking-sociaalemotionele-problematiekTOS-2017.pdf te zien op mijn websit: www.gevoelbijtos.nl
Het deel wat ik met jullie deel over de emoties en het gevoel zijn terug te lezen in het onderzoek van Neeltje
van den Bedem Universiteit Leiden en Koninklijke Kentalis. De Sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis.

“Aan mijn buitenkant zie je niks, maar van binnen gebeurt er genoeg”
Mariëlle Vermeulen
Dit boek is geschreven door Mariëlle Vermeulen, ervaringsdeskundige TOS.
Om haar aan het werk te houden is het noodzakelijk om de inhoud van dit boek niet te delen met anderen of
te kopiëren.
In dit werkboek werk je aan je eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling van je kind.
In de boek komt er herhaling wat je tijdes de workshop heb geleerd hier in dit boek kan je terug kijken wat je
heb geleerd en waar wij het over hebben gehad tijdens de workshop.

De hoofdstukken waar we aandacht aan
geven zijn.
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Wat is TOS. Hoe werkt mijn hoofd.
Binnen wereld de innerlijke taal
Wat is gevoel.
Hoe werkt mijn gevoel.
Hoe praat ik met me kind.
Dag Opdracht.
SOS eerst hulp bij volhoofd methode.
Hoe verwerk ik mijn prikkels.

Welkom in dit werkboek waar jouw ogen open in gaan staan. Waar je verbaast van
wordt. Waar je een bewondering van krijgt. Een wereld waar de mooiste
ontwikkeling plaats vinden. Stap in de wereld van TOS je gaat samen met je kind aan
de slag. Hier ervaar je TOS ga je in gesprek over TOS, ga je samenwerken met je
kind met TOS en ga je bewondering krijge voor de kinderen met een
Taalontwikkelingsstoornis.

Hier begint de acceptatie van je kind met een TOS.

Wat is Taal?
Taal is overal je hoort het je kan het zien je voelt het en je kan het spreken.
Maar hoe ontstaan taal?
Eerst beginnen met klanken deze ga je oefenen oefenen en nog meer oefenen.
Door te oefenen leer je van klanken naar woorden en deze woorden en woorden ga je
oefenen oefenen en nog meer oefenen.
Na veel te oefenen met woorden en ze achter elkaar te zeggen krijg je eens zien en
met deze zin kun je met andere mensen praten gesprekken voeren.
Je oren spelen grote rol zo horen de klanken de woorden en de zinnen.
Je ogen kunnen worden zien je lezen dan.
Het begint bij een klein verhaaltje in het kleine verhaaltje ga je steeds vaker oefenen
oefenen en oefenen.
Van kleine verhalen wordt het steeds grotere verhalen begrijp jij het nog?
Begrijp je wat je leest? en hoe je het leest? snel of woordje voor woordje.
Deze is fijn een boekje in je handen een boekje onderweg een boekje op de bank.
Mama ik hoor wat wat zei die vrouw zei ze dat nou in een andere taal? Hoorden
mijn oren het nou goed? die vrouw praten in een andere taal?
ze bewegen haar mond, maar ik kon ze niet verstaan.
Ik kijken verbaast haar.
Is dat dan ook taal als je het niet kan verstaan?
Een taal is er om met elkaar te kunnen praten om elkaar te kunnen begrijpen taal is er
voor iedereen je kan praten en je kan schrijven ik wil het lezen ik kan het zien.
Ook met je handen kan je praten dat doen ze gebarentaal taal met je handen. Hoe
bewust ben jij van taal en hoe lig jij uit aan je kind wat taal is?
Ik vind taal heel vaak magisch omdat je het kan horen, zien en kan voelen.
Taal raak mij
Door mijn taal ontwikkelingsstoornis ben ik bewust van taal.
Weet ik hoe het is om niet te praten hoe het is om te kijken en ben ik erg sterk in het
non verbale.
Ik help ouders om hun kind te gaan begrijpen om samen te gaan werken aan hun
band.
Ik help kinderen om hun zelf te gaan begrijpen.
Ik help om de binnen wereld van iemand met TOS inhoud te geven door mijn
ervaring en wetenschappelijk onderbouwd mijn kennis over het hoofd te gaan
vertellen.
De workshop hoe begrijp ik mijn kind met tos wordt gegeven door
ervaringsdeskundigen Marielle Vermeulen.

Hoe werkt het hoofd TOS:
.Elke tandwieltje vertelt zijn eigen verhaal.
Bij kinderen met tos is het zo dat de tandwieltjes niet automatisch tegen elkaar
aankomen de kinderen met tos moet het zelf leren zelf leren zelf programmeren in
een hoofd ze weten niet hoe dit werkt want wie leert dit heeft iemand ooit geleerd hoe
je mijn hoofd moest installeren?
Weer naar logopedie weer nieuwe woordjes geleerd nou ik zet ze hier wel even neer.
Het wordt wel een beetje vol in mijn hoofd waar moet ik al die woorden laten?
Ik zit hier wel meer.
Ik ga weer naar logopedie en die vrouw die wilt weten wat ik de vorige keer geleerd
heb?
Waar had ik die doos ook weer neergezet? welke tandwiel is het?
Ik weet het gewoon niet meer hoe kan ik dit zeggen tegen haar?
Is dit het nee zeg mijn hoofd.
Wie leert mij nou hoe mijn hoofd in elkaar zit?
Bij de workshop hoe begrijp ik mijn kind met TOS gaan we aan de slag met SOS vol
hoofd leren hoe ik structuur en orde krijgt in mijn hoofd.
Mijn papa en mama leren mij hoe mijn hoofd rustig blijft.
Voor mij papa en mama heb ik geleerd hoe ik mijn hoofd moet inrichten.
Mijn hoofd kan er namelijk niet zelf ik moet het zelf leren hoe ik mijn hoofd
programmeert met een heel moeilijk woord simpeler hoe ik mijn hoofd kan inrichten
en als ik weer naar de logopediste ga dat ik dan het woord nog steeds in mijn hoofd
heb.
Geen dozen hier geen doosje daar meteen in een laatje wat ik weet waar het ligt in
mijn hoofd in mijn gedachten in mijn tast waar dat woord thuis hoort.

Ik zit in de klas met 12 leerlingen ik zit in een klas op een cluster twee school waar ik
heel blij mee bent want iedereen begrijpt mij alleen het is druk heel druk.
Buiten gebeurt er een hoop ik zie vogels, auto's die voorbij rijden, leerlingen die het
leuk vinden om met een binnen te tikken een leerling niet leuk vind de hele tijd met
zijn voet te stampen op de grond.
Een juffrouw niet zoveel taal gebruikt dat ik niet meer weet wat nou precies de
opdracht is.
Mijn hoofd neemt alles op alles wat er omheen gebeurt.
Elk geluid elke beweging elk licht is een prikkel tot mijn hoofd binnenkomt.
Ik wil dit niet ontvangen waarom hoor ik dit ik wil me concentreren ,ik wil mijn werk
af hebben.
Ik storm op ik word boos ik wil het niet meer horen gillen ik in mijn hoofd van buiten
af zie je alleen een meisje die boos is en wat de oorzaak is is voor iedereen een vraag
zelfs van het meisje zelf.
Juffrouw loop naar me toe en vraagt waarom ben ik boos ga maar even de klas uit ik
storm de klas uit op naar buiten op het plein eindelijk een ruimte waar het vrij is.
Met de workshop hoe begrijp ik mijn kind met TOS gaan we aan de slag met de
prikkels hoe reageert jouw kind op prikkels?
Hoe kan je een dag plannen met een kind die gevoelig is voor prikkels?
Hoe kan je je kind leren om de prikkels te verwerken.
Dit leer je allemaal in deze workshop in het werkboek staan tips en een werkblad
waar je met je kind hiermee aan de slag kan gaan.
Schijf je in voor de workshop hoe begrijp ik mijn kind met TOS
Kijk op https://www.gevoelbijtos.nl/aanbod/januari-deal-voor-ouders

