Hoe begrijp ik Taal
Als ik TOS heb.

Inleiding
In dit boek leer je wat taal voor impact heeft op kinderen en jongeren met een
taalontwikkelingsstoornis, TOS. De situaties die in dit boek worden beschreven komen
voort uit ervaringen vanuit de praktijk.
Dit boek laat je zien hoe de wereld eruit ziet als je TOS hebt. Door het delen van ervaringen
geeft schrijfster Mariëlle Vermeulen inzicht in haar wereld, taal en gedachten met TOS. Taal
is een moeilijk begrip. Dit boek leert je om op een andere manier naar TOS te kijken en het
beter te begrijpen.
Hopelijk raak je door dit boek geïnspireerd om ermee aan de slag te gaan. De grootste kunst
is om het vol te houden en te implementeren in het dagelijks leven. De tips zullen je hierbij
helpen.
“Aan mijn buitenkant zie je niks, maar van binnen gebeurt er genoeg”
- Mariëlle Vermeulen
Benieuwd hoe ik, iemand die zelf TOS heeft de wereld bekijkt? Lees dan snel verder.
Veel lees plezier!
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.

Inhoudsopgave
In dit boek wordt er aandacht besteedt aan verschillende thema’s die een belangrijke rol
spelen in het leven met een taalontwikkelingsstoornis.
Hoofdstuk 1. Hoe begrijp ik taal
Communiceren
Op school
Tips om leerlingen met TOS te helpen
Situaties vanuit de praktijk
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Hoofdstuk 2. De emoties liepen hoog op
Situatie vanuit de praktijk
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Hoofdstuk 3. Taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend
en al helemaal niet als je TOS hebt
Hoe ziet het leven eruit als je TOS heeft
Hoe zag mijn wereld eruit?
Ging ik met andere kinderen spelen?
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Hoofdstuk 4. Ik heb TOS en ik ben er trots op!
Met de bus naar school, hoe ging dit?
Hoe ging ik om met deze pesters?
Stage lopen
Een participatiebaan
Ik had een droom
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Hoofdstuk 5. Mijn corrigeren in mijn taal
De opbouw van taal
Corrigeren
Hoe merk je aan jezelf dat het veel energie kost?
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Hoofdstuk 6. Miscommunicatie als je TOS hebt
Miscommunicatie
Tips
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Hoofdstuk 7. Best professioneel
Ik als ervaringsdeskundige TOS
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Hoofdstuk 8. Boekpresentatie

