
NETWERK BIJEENKOMST TOTALE EN 

ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE  

 

 
 

Programma Netwerkbijeenkomst Totale en Ondersteunde Communicatie 
 

Op dinsdag 3 april 2018 worden jullie van harte welkom geheten door Stichting Milo in Schijndel. 

 

Het Netwerk TOC is opgezet om kennis rondom Totale en Ondersteunde Communicatie te delen 

en te vergroten. We doen dit door met elkaar in contact te komen op internet maar ook door 

professionals de gelegenheid te geven elkaar in real live te ontmoeten. Deze bijeenkomsten vinden 

twee maal per jaar plaats waarbij de organisatie wordt ondersteund door de beheerders van het 

netwerk: Saskia Voortman en Sandra Koster. In april zal Stichting Milo in Schijndel ons 

verwelkomen en hun faciliteiten beschikbaar stellen.  

 

Vanuit het netwerk TOC is een vraag gekomen over voorlichtingsmateriaal voor ouders. Daarom 

willen we de leden hier een korte brainstorm over houden. Hiernaast hebben wij een spreker 

bereid gevonden een presentatie te geven. Rita Gerkema zal uitleg geven over Zintuigenverhalen, 

korte voorleesverhalen waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van voorgelezen tekst, 

plaatjes of foto's, zintuiglijke prikkels zoals voorwerpen en gebaren. Een effectstudie laat zien dat 

het voorlezen van Zintuigenverhalen aan kinderen met een CMB een positieve invloed heeft op 

hun communicatieve uitingen tijdens het voorlezen van het verhaal.  

De bijeenkomst sluiten we af met een korte presentatie en rondleiding in het KLIN© Atelier bij 

Stichting Milo. KLIN© staat voor Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie. In een 

aangepaste speel- en leeromgeving biedt Stichting Milo een behandelprogramma dat bestaat uit 

communicatie ondersteunende methoden en technologie.  

 

Na de netwerkbijeenkomst zal voor de leden van Isaac-NF aansluitend de ALV vergadering 

plaatsvinden. 

 

Voor meer informatie of voor aanmelding kun je contact opnemen met: sandrakoster@xs4all.nl of 

06-12044089. 

 

Locatie: 

Stichting Milo 

Deken Baekersstraat 10 

5482 JH te Schijndel 

 

Datum:   3 april 2018, 15:30-19:00. 

 

15:30–15:45 Inloop en Welkom  

 

15:45-16:45 Presentatie Rita Gerkema, Zintuigenverhalen 

 

16:45-17:30  Pauze 

 

17:30-18:00  Brainstorm voorlichtingsmateriaal voor ouders 

 

18:00-18:45  Rondleiding door het KLIN© atelier bij Stichting Milo 

 

18:45-19:00  Afsluiting 

 

19:00-20:30  Voor leden van Isaac-NF: ALV vergadering. 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=1865960
mailto:sandrakoster@xs4all.nl

