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Odijk, …………. 2016 
 
Betreft: Logopedische screening van groep 2 in 2016 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Onlangs heeft u aangegeven geïnteresseerd te zijn in de logopedische screening.  
Wij doen u daarom een voorstel voor de logopedische screening. Deze kan in dit 
schooljaar nog plaatsvinden. 
 
In de bijlagen van deze brief vindt u een gedetailleerd plan van aanpak dat 
gebaseerd is op het landelijk genormeerde taalscreeningsinstrument. 
 
Wij hebben het plan om, als u met ons in zee gaat, de screening zo spoedig mogelijk 
te starten. De planning gaat uiteraard in overleg met u. 
 
Wij hopen dat deze voorgestelde aanpak voldoet aan uw verwachtingen en zijn 
uiteraard bereid om dit voorstel toe te lichten of in nader overleg aan uw wensen aan 
te passen.  
In de hoop op een positieve reactie uwerzijds,  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het logopedistenteam van Odijk-Bunnik 
 
 
Bijlagen: 

1. De procedure van de screening  
2. De kostenraming screening 
3. Voorbeeldbrief: ‘Aankondiging logopedische screening’ 
4. Voorbeeldbrief ‘Uitslagbrief ouder(s)/verzorger(s)’ 
5. Adressenlijst logopedisten Odijk-Bunnik 
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Bijlage 1: De procedure van de screening 

 
 
De screening 
Het doel van de screening is het vroegtijdig opsporen van leerlingen met een 
vertraagde en/of afwijkende spraak- en taalontwikkeling. Het screeningsinstrument 
dat wij voorstellen te gebruiken is het ‘Taalscreeningsinstrument voor 4-6 jarigen’.  
 
Het taalscreeningsinstrument is gemaakt voor basisscholen en is een landelijk 
genormeerde screening, wat betekent dat de uitslagen van de kinderen vergeleken 
kunnen worden met een normgroep.  
 
De leerlingen worden gescreend op: 
 spraak- en taalontwikkeling 
 luistergerichtheid 
 adem en stemgebruik 
 vloeiendheid 
 mondgedrag (open mond, duimen, verkeerd slikken) 
 
De uitvoering  
Leerlingen die voor de screening in aanmerking komen krijgen van de school een 
brief mee voor hun ouder(s)/verzorger(s). In deze brief  wordt de screening 
aangekondigd en uitgelegd. Tevens wordt hierin aan ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk 
toestemming gevraagd voordat de screening kan plaatsvinden. Zie bijlage 3: 
Voorbeeldbrief: ‘Aankondiging logopedische screening’. De toestemmingsstroken 
worden door de school verzameld en bewaard.  
 
De screening vindt plaats op school in een ruimte die door de school ter beschikking 
wordt gesteld. De screening duurt ±30 minuten per kind, inclusief verwerking van de 
screeningsresultaten.  
 
De begeleiding van de leerkracht 
Voorafgaand aan de screening zullen wij een voorbereidend gesprek hebben met 
iedere leerkracht van groep 1 en/of 2. Tijdens het gesprek komen de volgende 
punten aan de orde: 
 Uitleg van het screeningsinstrument en de gehele procedure 
 Doornemen van de leerlingenlijst. De leerkracht kan hierbij specifiek aandacht 

vragen voor bepaalde leerlingen 
 Opstellen van oproepvolgorde van de leerlingen 
Na de screening ontvangt iedere leerkracht de uitslagen van de 
screeningsresultaten.  
 
Tevens zullen wij een tweede gesprek hebben met iedere leerkracht om de 
screeningsresultaten en de vervolgstappen te bespreken. In overleg kunnen wij 
samen met de leerkracht beslissen dat de resultaten van de screening van sommige 
leerlingen aanleiding zou kunnen geven voor een tweede screening.  Deze leerlingen 
zullen wij na zes maanden nog eens screenen. 
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De begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s) 
Na de bespreking met de leerkracht zullen wij de ouders, middels een brief, op de 
hoogte stellen van de resultaten. Deze wordt door school meegegeven aan de 
kinderen. Zie bijlage 4: Voorbeeldbrief: ‘Uitslagbrief ouder(s)/verzorger(s)’. Hierin 
wordt aangegeven of er wel of geen vervolg nodig is op de logopedische screening.  
 
Dit vervolg kan bestaan uit:  
 Het meegeven van een voorlichtingsstencil aan de leerling 
 Een advies aan de leerkracht om de leerling in de klas extra aandacht te geven 
 Een advies om de leerling in hetzelfde schooljaar nogmaals te screenen (bij start 

screening in het najaar) 
 Een advies om logopedische behandeling te starten, waarbij de ouders de 

mogelijkheid krijgen om dit eerst met de screenend logopedist te bespreken 
indien gewenst. 

 
De planning 
De planning van de screening is in nader overleg te bepalen, maar wij stellen het 
volgende voor: 
 Tijdstip van starten met screenen zal in overleg met u plaatsvinden.  
 Wij houden het voorgesprek, de screening en het nagesprek zoveel mogelijk op 

dezelfde dag. 
 
Observatieuur 
Wij adviseren alle scholen om voorafgaand aan de screening een observatie uur à 
€81,06 (Nza-tarief) in te plannen. In dit uur komt de logopedist in de groep 
observeren. Alle kinderen waarvan de logopedist direct constateert dat logopedische 
behandeling geïndiceerd is, hoeven niet gescreend te worden. De 
ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen worden ook middels de uitslagenbrief 
geïnformeerd, net als de gescreende kinderen.  
Tevens kan de leerkracht advies vragen over kinderen waarover hij/zij twijfelt of 
screening geïndiceerd is (denk aan kinderen uit groep 1), ook kan de logopedist de 
leerkracht attenderen op kinderen die misschien over het hoofd gezien zijn zodat de 
leerkracht die in de gaten kan houden.   
 
Selectie van kinderen die gescreend gaan worden 
De selectie van de te screenen kinderen vindt plaats door de leerkracht in overleg 
met de logopedist. Er kan gekozen worden voor:  

 Screenen van alle kinderen uit groep 1 en/of 2 

 Screenen van alle door de leerkracht gesignaleerde kinderen uit groep 1 en/of 
2 

 Screenen van alle door de leerkracht geselecteerde kinderen uit groep 1 en/of 
2 verminderd, of vermeerderd met de leerlingen die in het observatie uur door 
de logopedist zijn opgevallen.  
 

Op aanvraag kan er ook nog een klassikale les gegeven worden rondom de 
mondmotoriek. Kosten hier van zijn €81,06. De kinderen krijgen na afloop  een blad 
mee met veel oefeningen voor thuis. 
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De kosten 
Wij hebben de kosten teruggerekend naar een geraamde kostprijs per kind. Het 
hierbij gehanteerde tarief is gebaseerd op het logopedische basistarief van 1 januari 
2016 à € 40,53 per half uur. Zie bijlage 2. 
  
Deze geraamde kosten zijn inclusief : 
 De screening van de leerlingen 
 Het uitwerken van de resultaten 
 De voorbespreking met de leerkracht(en) 
 Gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen  
 
Deze kosten zijn exclusief de nabespreking en exclusief het kopiëren van brieven en 
screeningsformulieren. Wij zijn ervan uitgegaan dat de kopieën op het 
kopieerapparaat van de scholen gemaakt kunnen worden. 
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Bijlage 2:  Kostenraming screening 
 
Hieronder treft u de details van de berekening van de kostprijs per leerling. De uiteindelijke totale 
kosten zullen afhangen van het aantal gescreende leerlingen en het afnemen van het observatie uur. 

   Kosten 

Observatie uur logopedist in de groep (€/uur)   € 81,06 

    

Screening    

Duur screening (in minuten) 20   

Administratie per leerling (in minuten) 10   

Kosten screening per leerling   € 40,53 

    

Begeleiding leerkrachten    

Aantal leerlingen per klas (gr 2) 10-15   

Duur voorbespreking (in minuten) 10  inclusief 

Duur nabespreking (in minuten) 60  € 81,06 

    

Begeleiding ouders/verzorgers    

Kosten telefonisch gesprek (op aanvraag) met ouder 
per leerling   inclusief  

    

Administratie     

Kosten administratie per leerling   inclusief 

 
 
Klassikale les mondmotoriek (op aanvraag)           € 81,06 
De kinderen krijgen na afloop oefeningen voor thuis. 
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Bijlage 3: Voorbeeldbrief: ‘Aankondiging logopedische 
screening’ 
 
Deze brief zou door de school overgenomen kunnen worden op eigen briefpapier en 
meegegeven aan kinderen die mogelijk voor screening in aanmerking komen. 
 
 
                                                   Odijk, ……. 2016 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
 
 
Betreft: Logopedische screening op school 
 
In mei/juni organiseert onze school, in overleg met het schoolteam en het bestuur, een 
logopedische screening op onze school. Deze screening is een standaard screening voor 
basisscholen en alle kinderen van vier tot zes jaar komen daarvoor in aanmerking. 
 
Het doel van de screening is het vroegtijdig opsporen van leerlingen met een vertraagde 
en/of afwijkende spraak- en taalontwikkeling. Uw kind wordt tijdens de schooluren gescreend 
op spraak- en taalontwikkeling, luistergerichtheid,  adem en stemgebruik, vloeiendheid en 
mondgedrag (duimen, slikken enz.) 
 
De uitslag van de screening wordt met de leerkracht besproken en indien nodig ontvangt 
deze advies en instructies. U ontvangt na de screening een brief met de bevindingen van de 
logopedische screening. In geval van duidelijke indicatie voor logopedische behandeling 
krijgt u hierover advies en kunt u indien gewenst contact opnemen met de screenend 
logopedist. In gevallen van twijfel komt de logopediste na een half jaar terug om het kind 
voor een tweede keer te screenen. 
 
De kosten voor de logopedische screening worden door de school betaald. Indien uw kind 
logopedische behandeling nodig heeft, worden de kosten van die behandeling door uw 
zorgverzekering vergoed. Logopedische zorg valt onder de basisverzekering. U heeft hier 
geen aanvullend pakket voor nodig. De logopedische behandeling wordt niet op school 
gegeven, maar u kiest zelf één van de logopedie praktijken in de omgeving van uw 
woonplaats. U dient dan wel te zorgen voor een verwijsbrief van uw huisarts.  
 
Voor deze screening hebben we uw toestemming nodig. U wordt vriendelijk verzocht 
onderstaande strook in te vullen en zo spoedig mogelijk in te leveren bij de groepsleerkracht. 
 

 
 
 
Naam leerling: ________________________________________ 
 
Groep:              ________________________________________ 
 
Hierbij geef ik    wel       /      geen    (omcirkel uw antwoord) toestemming om mijn 
zoon/dochter mee te laten doen aan de logopedische screening. 
 

 
Handtekening van ouder/verzorger: ______________________________ 
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Bijlage 4: Voorbeeldbrief: ‘Uitslag screening’ 
 
Betreft: Logopedische screening 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van: 
 
Onlangs heb ik uw kind gezien in verband met een logopedische screening. Het doel van 
deze screening was de spraak- en taalontwikkeling, het stemgebruik, de vloeiendheid en het 
mondgedrag (duimen, slikken enz.) te onderzoeken. Op basis van de resultaten van de 
logopedische screening kan ik u als volgt informeren.  
 
0 Uw kind heeft geen nadere aandacht nodig op logopedisch gebied. 
 
0 Ik adviseer logopedische aandacht op het gebied van:  

0 de spraak-/taalontwikkeling 
 
0      de luisterhouding 

 
  0 het adem en stemgebruik 
 
  0  het mondgedrag 
 
  0 de vloeiendheid 
 
 
 
Daartoe heb ik het volgende gedaan: 

0 Ik heb uw kind een voorlichtingsstencil meegegeven waarin nuttige tips 
staan over het aandachtsgebied 

 
0 Ik heb de leerkracht adviezen gegeven over het aandachtsgebied van 

uw kind 
 

0 Ik stel voor uw kind onder controle te houden. Dat betekent dat uw kind 
over een half jaar opnieuw gescreend zal worden. 

 
0  Uw kind komt in aanmerking voor logopedische behandeling. U kunt 

contact opnemen met de huisarts voor een verwijzing voor logopedie. 
 
Ik hoop u hiermee naar voldoening ingelicht te hebben. Wilt u hierover meer informatie, dan 
kunt u contact met mij opnemen op:  
 
Dag:      ..………………………………………………………………………………. 
 
Tussen  ……………………………………  en  ……………………………………..   
 
op telefoonnummer ………………………………………………………………….. 
                                   
 
Met vriendelijke groeten,              
 
 

………………………………………………………………………………………….  logopedist 
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Bijlage 5: Adressenlijst logopedisten Odijk-Bunnik 2016 
 

 

 

Naam Praktijkadres + tel.nr. E-mail adres en website 

Miriam Helsper  
 
(informatie, 
organisatie en 
planning) 

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik 
Rijneiland 5 
3984 MA Odijk 
030-6567380 
 

www.logopediepraktijkodijk.nl 
 
info@logopediepraktijkodijk.nl 
miriam@logopediepraktijkodijk.nl 
 

Annette Vos 
 
(ma, di, woe, vrij) 

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik 
Rijneiland 5 
3984 MA Odijk 
030-6567380 
 

www.logopediepraktijkodijk.nl 
 
 
annette@logopediepraktijkodijk.nl 
 

Amanda 
Warmerdam  
 
(woe, don en vrij) 

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik 
Rijneiland 5 (don en vrij) 
3984 MA Odijk 
030-6567380 
 
Dependance Bunnik 
De Kersentuin (woe) 
Camminghalaan 27 
030-6567380 
 

www.logopediepraktijkodijk.nl 
 
amanda@logopediepraktijkodijk.nl 
 

Manja van 
Deursen  
 
 

Logopediepraktijk Odijk-Bunnik 
Rijneiland 5 (di) 
3984 MA Odijk 
030-6567380 
 

www.logopediepraktijkodijk.nl 
 
manja@logopediepraktijkodijk.nl 
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