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Lidwoordrups
F. Goppel / Uitgeverij: Boom uitgevers
Amsterdam, € 39,90,
ISBN: 9789461055996

Lidwoordrups is ontwikkeld voor
kinderen tussen de vier en negen
jaar. Het spel helpt bij de verwerving van nieuwe zelfstandig
naamwoorden en het oefenen
met de lidwoorden en bevat in
totaal 32 de- en het-woorden

Talkie – tekst naar spraak
Artic Oudshoorn, Tribble Media, iOs en Android, gratis

afkomstig uit de Basiswoordenlijst
Amsterdamse Kleuters (BAK). De
kleurige en vrolijke tekeningen zijn
gedrukt op stevige houten blokjes.

Talkie is een gratis app waarin je

doven zeer geschikt, maar ook bij

Voor de kinderen die al kunnen

zelf getypte tekst kan laten uit-

mensen die problemen hebben

lezen is het fijn dat ook het woord

spreken, en een soundboard kan

met spreken, of een tijdelijk een-

erbij staat geschreven.

maken. Ik heb de app getest op

voudig communicatiehulpmiddel

de iPhone en iPad. Het is een

nodig hebben. Ook leuk is dat je

eenvoudige app, met veel ver-

foto’s kunt gebruiken bij de

schillende talen om uit te kiezen,

soundboardtegels. Zo kun je de

dus niet alleen geschikt voor

app heel persoonlijk inrichten.

Nederlandstalige mensen.

Daarnaast kan de vertaalfunctie
voor logopedisten die werken met

Er zijn in de app drie opties: ten

kinderen en volwassenen met een

eerste kun je tekst typen/inspre-

andere moedertaal dan de Neder-

ken en deze laten uitspreken (of

landse een uitkomst zijn, maar de

laten lezen) en andersom ook

vraag is hoe goed de vertaalfunc-

inspreken en omzetten naar tekst,

tie is (‘mag de lamp aan?’ werd

ten tweede kun je een sound-

vertaald als ‘the lamp may to?’).

board maken met verschillende

Het spel bevat een uitgebreide

tegels, zodat de app als een mini-

Bij het testen op Android op de

toelichting en verantwoording.

spraakcomputer fungeert, en ten

telefoon van een collega blijkt de

Hierin wordt onder andere

derde zit er een tekenfunctie in

app daarop minder intuïtief, en

beschreven dat uit onderzoek

waarmee je kunt tekenen. Als

kunnen we geen foto’s of plaatjes

blijkt dat kinderen gemiddeld pas

leuke extra kun je de app ook als

toevoegen en dat is mijns inziens

rond de zes jaar in staat zijn om

vertaalapp gebruiken.

voor het soundboard met de

het grammaticaal geslacht juist te

spraaktegels wel praktisch en

produceren. Daarom is dit spel

nodig.

zowel voor Nederlandstalige als

Voor een gratis app is de app zeer

anderstalige kinderen geschikt.

uitgebreid, veel verschillende
talen om uit te kiezen, en verschil-

Al met al een leuke app om (tijde-

lende opties om je duidelijk te

lijk) te gebruiken, maar geen ver-

maken. De ontwikkelaar heeft

vanging voor spraakcomputers of

goed nagedacht over het gebrui-

andere spraakhulpmiddelen.

kersgemak en de intuïtieve bedie-
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ning. Talkie is niet alleen voor

Esther van Rems-Dijkstra

bijvoorbeeld slechthorenden en

logopedist

Dit spel is zowel voor
Nederlandstalige als anders
talige kinderen geschikt
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Het spel bevat meer woorden met
de- dan met het- woorden, net

‘Ik prik’ is vooral een mooi
vormgegeven, lief boekje 
dat het onderwerp hoog
sensitiviteit bespreekbaar
maakt.

zoals er in het Nederlands ook
meer woorden met de- dan met
het- zijn.
De opzet van het spel is eenvoudig en gemakkelijk uit te voeren.
Bij de start van het spel worden
twee verschillend gekleurde staarten met ‘de’ en ‘het’ erop vastgeknoopt aan het bijgeleverde touw.

vreemd sprongetje en Egel is

Daarna kunnen de blokjes met

terug op het feestje waar zijn

afbeeldingen bij het juiste lid-

vrienden op hem wachten. Egel

Ik prik

wordt geaccepteerd zoals hij is
door zijn vrienden en daardoor

een deel van een rups getekend.

Een voorleesverhaal over
hoogsensitiviteit

Blauw bij de woorden waarbij het

K. Crabeels, 2018, Uitgeverij Lannoo,

woord worden geregen. Op de
achterkant van alle blokjes staat

lidwoord ‘de’ hoort, en geel bij
woorden waar ‘het’ voor hoort te

32 pag, € 17,99,
ISBN 978940144684 6

voelt hij zichzelf beter. Hij heeft
geleerd hoe hij om moet gaan met
de prikkels. De stijl waarin het
boekje geschreven is, leest prettig.

staan. Als alle blokjes zijn gebruikt

Er zit wat rijm in het verhaal. De

wordt de rups omgedraaid. In een

zinnen wisselen af tussen enkel-

oogopslag is aan de kleuren te

‘Ik prik’ is een prentenboek uit de

zien of de rups klopt of dat er ver-

serie superdieren. De superdieren

keerde blokjes zijn geregen! Op de

serie gaat over verschillende

In de praktijk zien we soms ook

website van de uitgever staat ook

problemen die kinderen kunnen

kinderen die snel overprikkeld

een instructiefilmpje.

ervaren, waaronder bang zijn en

raken. Dit kan soms een nadelig

vriendschap, dyspraxie, en

effect hebben op de behandeling.

Mijn collega’s en ik hebben in de

omgaan met tegenslag. ‘Ik prik’

In die gevallen zou dit boekje

afgelopen weken dit spel mogen

gaat over hoogsensitiviteit. Het is

gelezen kunnen worden met kin-

uitproberen. Het spel kan indivi-

een mooi vormgegeven boek met

deren vanaf een jaar of vijf. Daarna

dueel worden gebruikt, maar kan

harde kaft en stevige bladzijden.

kun je de volgende onderwerpen

ook goed voor groepjes kinderen

De prenten zijn gemaakt met

bespreekbaar maken met het kind

worden ingezet. Wij hebben zowel

zachte, rustige kleuren en er is

en zijn / haar ouders: wat gebeurt

met jongere als wat oudere kinde-

veel wit gelaten, waardoor het

er met hen als zij zich voelen als

ren het spel gespeeld en de reac-

zeer geschikt is voor de doelgroep

Egel? Hoe reageert de omgeving?

ties waren zeer positief! Kinderen

waarvoor het boek bedoeld is.

Wat kan hen helpen als ze over-

voudig en samengesteld.

prikkeld zijn?

vinden het leuk om te leren door
te doen, en de werkvormen kun-

Het verhaal gaat over Egel, hij ver-

nen op allerlei manieren worden

telt over hoe hij soms prikt. Egel

‘Ik prik’ is vooral een mooi vorm-

aangepast. Wel merkten we dat

gaat naar een feestje, maar daar

gegeven, lief boekje dat het

het rijgen soms nog lastig was

wordt het hem te veel. Hij

onderwerp hoogsensitiviteit

voor jongere kinderen, maar ook

schaamt zich voor zijn reactie en

bespreekbaar maakt. Geen must

zonder rijgdraad is het spel goed

loopt weg. Egel verzucht dat hij

in de behandelkamer, maar een

uitvoerbaar. Het spel Lidwoord-

graag anders zou willen zijn. Een

leuke aanvulling wanneer je werkt

rups zal bij ons in de praktijken

nieuwe vriend, die ook anders is,

met kinderen die hier last van

absoluut vaker worden gebruikt!

leert hem dat ze van buiten mis-

hebben.

schien wel anders zijn, maar dat
Rianca de Boer

ze een zachte binnenkant hebben.

Esther Schipper

logopedist - remedial teacher

Het verhaal maakt dan even een

logopedist
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