WAT is TOLK?
TOLK is een methode voor taalstimulering die ouders
helpt taalachterstand bij kinderen van 0 tot 10 jaar te
voorkomen of verhelpen. TOLK is de afkorting van
Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken.

HOE werkt TOLK?
TOLK activeert ouders om op een rijke en gevarieerde
manier taal aan te bieden. De werkwijze sluit aan bij
het natuurlijke proces van taalontwikkeling en berust
op de principes van video interactie training. Aan de
hand van films en kijkvragen gaat de logopedist met
u als ouder in gesprek over hoe u op een effectieve
manier kunt praten bij alles wat u dagelijks met uw
kind doet. Bij elk filmfragment bieden zij activiteiten
aan die u thuis samen met uw kind kunt doen.

VOOR WIE IS TOLK in de TOL?
Voor ouders van kinderen van 0 tot 10 jaar die vragen
hebben over de taalontwikkeling van hun kind.

VERLOOP VAN EEN TOLK-SESSIE
Een TOLK-sessie duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt
gestart met een korte screening van de taal bij uw
kind. De resultaten worden onmiddellijk besproken.
Hierna start de logopedist met een korte taalactiviteit
samen met uw kind. De ouder woont de activiteit bij.
Na de activiteit is er een gesprek met uitleg en tijd
voor het beantwoorden van eventuele vragen.
In het laatste onderdeel wordt er een filmfragment
getoond dat aansluit bij het taalniveau van uw kind.
De logopedist bespreekt dit fragment met u en gaat
samen met u op zoek naar hoe u thuis ook aan de
slag kunt gaan om de taal te stimuleren.

OPVOLGING MET TOLK
Indien u dat wenst is een vervolg mogelijk waarin de
voorbije periode geëvalueerd wordt en vragen gesteld
kunnen worden.
Indien dit nodig zou blijken, is er ook de mogelijkheid
tot een uitgebreider taalonderzoek.

MEER INFO?
TOLK wordt gegeven door een logopedist.
Een TOLK-sessie kost 40 euro.
Meer info op www.tol.be.
Interesse? Bel 050 34 27 29 of mail naar info@tol.be.

