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Samen Leren Communiceren
(SLC)

Samen Leren Communiceren (SLC) is een programma voor ouders
en gesprekspartners van kinderen die niet of nauwelijks spreken
en in behandeling zijn op een therapeutische peutergroep van de
Speelbergh. SLC is gericht op het verbeteren van de onderlinge
communicatie. In deze folder leest u wat dit programma inhoudt.
Wat is het doel?
Het SLC-programma helpt de communicatie te verbeteren tussen
niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun omgeving.
Onze doelstelling is:
uw kind meer mogelijkheden bieden om te communiceren;
u en de belangrijkste gesprekspartners leren hoe uw kind hierbij
te helpen.
Het programma is afgeleid van het COCP-programma dat landelijk
gebruikt wordt. Op basis van praktische ervaringen hebben wij dit
aangepast tot een eigen programma.
Ondersteund communiceren
Het uitgangspunt is dat uw kind optimaal leert communiceren in
alledaagse situaties. Ook al is praten moeilijk of zelfs onmogelijk,
er zijn andere vormen van communicatie die kunnen helpen als uw
kind meer begrijpt dan het zeggen kan. Denkt u bijvoorbeeld aan
communiceren via wijzen, kijken, plaatjes, gebaren of bewegen.
Naast deze vormen van communicatie, kunnen we ook een
spraakcomputer inzetten.
Al deze vormen noemen we ondersteund communiceren. Hierbij is
het belangrijk dat uw kind veel oefent in dagelijkse situaties en
niet alleen tijdens therapie.
Voor wie?
Dit programma is bedoeld voor ouders, familie, oppas en andere
personen die regelmatig omgaan met uw kind.
Het programma stelt steeds 1 kind met zijn omgeving centraal.
Door belangrijke mensen in het leven van uw kind te betrekken bij
de behandeling hopen we de communicatievaardigheden uit te
breiden. Zo wordt de interactie positiever en kan uw kind meer
succeservaringen opdoen.
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Wie zijn bij het programma betrokken?
Het programma wordt geleid door een logopedist en psycholoog
van het Speelbergh-team. Soms sluit ook een spelleidster aan bij
de bijeenkomsten.
Wanneer?
Bij aanwezigheid van minimaal 6 personen die betrokken zijn bij
uw kind, kan de groep starten. Bij een kleiner aantal kijken we of
een aanpassing naar een andere vorm mogelijk is.
Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 75 minuten.
Ze vinden 1 keer per 3 weken plaats op het revalidatiecentrum.
De bijeenkomsten staan gepland op vaste tijdstippen in de week.
Hierbij kunt u een keuze maken voor
3 bijeenkomsten op een ochtend (dinsdag) of
3 bijeenkomsten op een middag (maandag).
Daarnaast plannen we een 4de bijeenkomst als reserve voor het
geval een bijeenkomst niet door kan gaan.
Wat houdt het programma in?
Vooraf ontvangt u vragenlijsten, zodat we het startniveau van de
communicatie goed in kaart kunnen brengen.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitleg over
communicatie;
factoren die communicatie kunnen bemoeilijken;
tips hoe u als volwassene de communicatie met het kind kunt
verbeteren.
Ook krijgt u informatie om thuis een volgende bijeenkomst voor te
bereiden en (later) nog eens na te lezen.
Daarnaast vragen we u thuis video-opnames te maken om tijdens
een volgende bijeenkomst te bespreken. De video-opnames
vormen een belangrijk onderdeel in het programma.
Op deze manier kunnen we bekijken wat al heel goed verloopt in
de communicatie en waar doelen en verbeterpunten liggen.
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Wat vragen we van u?
Het is erg prettig als iedereen alle bijeenkomsten aanwezig kan
zijn en het is fijn als iedereen de vragenlijst invult om een goed
beeld te krijgen.
We ontvangen graag de video-opnames steeds uiterlijk 1 week
voorafgaand aan de bijeenkomst. Anders lukt het ons namelijk
niet om deze goed voor te bereiden en zijn we genoodzaakt de
bijeenkomst te annuleren.
Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of zijn er
onduidelijkheden, dan kunt u het beste contact opnemen met de
logopedist van uw kind.
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