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Beste leerkrachten van groep 3 
 
Groep 3 is een groep waar van alles gebeurt; de kinderen leren enorm veel. Wanneer de 
kinderen in groep 3 zitten, zijn er enkele logopedische aspecten die vaak duidelijk worden. Graag 
informeer ik jullie over de aandachtspunten. Daarnaast is het, denk ik, voor jullie fijn om te weten 
waar je op kunt letten en hier enkele handvatten in te hebben. 

 
Fonologie (uitspraak) 

In groep 3 moet de uitspraak van alle letters voldoende zijn. Ook de /r/ moet ‘zitten’ en 
lastige clusters (= twee/ drie medeklinkers achter elkaar) moeten ook voldoende zijn.  

 Wat kom je tegen in de klas: 

 /r/ ontbreekt (omissie) of wordt vervangen door een andere letter (/w/, /l/, /j/). Vaak 
merk je dat de /r/ niet voldoende ratelt. Je hebt twee mogelijkheden om een /r/ uit 
te spreken; voor in de mond= tongpunt /r/, achter in de mond= huig /r/. Een /r/ is 
erfelijk, dus beide mogelijkheden zijn goed. In het Noorden hoor je meestal de 
tongpunt /r/. 

 de tong komt tussen te tanden met de uitspraak (interdentaliteit). Dit wordt in de 
volksmond meestal ‘slissen’ genoemd. Vaak denkt men dat het om de /s/ gaat, 
maar bij alle klanken die je ‘met de tong achter de tanden zegt’ kun je 
interdentaliteit zien (/l/,/n/, /s/,/t/,/d/,/r/). Interdentaliteit kan soms veroorzaakt zijn/ 
in stand gehouden worden door duimen/ vingers in de mond/ speen gebruik. 

 Broddelen: algemene onduidelijke uitspraak 

 Slappe houding, -open mond gedrag- en daardoor slappe articulatie 
Logopedie: wanneer de uitspraak onvoldoende is, is logopedie noodzakelijk. Het gaat niet 
vanzelf over. Bewustwording van het kind en van de ouders, speelt vaak een grote rol 
hierbij. Het is fijn om tips/ ideeën, die vanuit de logopedie toepasbaar zijn in de klas, 
samen met jullie te bespreken/ op elkaar af te stemmen. 

 
Taal  

De taalontwikkeling is nagenoeg voltooid. Als het goed is, dan zijn er geen kinderen in de 
groep, waar sprake van een op zichzelf staande taalachterstand is en die niet bekend zijn 
bij logopedie. Wanneer dat wel het geval is; wanneer kan ik iets betekenen voor het kind? 

 Kind heeft moeite met de morfologie 

 Kind spreekt in korte zinnen, zinnen kloppen qua opbouw niet 

 Heeft moeite met het begrijpen (auditieve verwerking ?!) 

 Kind is pragmatisch zwak 

 Communicatieve vaardigheden 
Logopedie: allereerst zal ik het hiaat inzichtelijk proberen te krijgen. Voor de pragmatiek is 
er bijv. de Nijmeegse PragmatiekTest (geeft een duidelijk overzicht waar het kind, 
pragmatisch gezien, moeite mee heeft). 
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‘Dyslexie’ 

Wanneer een kind niet de letters oppikt zoals het zou moeten, of uitvalt in het leesproces, 
kan naast de RT logopedie iets bieden. Het grote voordeel hiervan, is dat het een  
aanvulling/ verlenging biedt van school, maar wel de ouders er nauw in betrekt. Graag wil 
ik jullie laten weten, dat ik op dit onderdeel dus ook iets kan betekenen.  

 
Communicatie in het algemeen 

Het kan zijn dat een kind, wellicht door ASS problematiek, communicatief gezien zwak is. 
Bij logopedie draait alles om communicatie. Vaak wordt er vanuit de school verwezen 
voor uitspraak en taal. De algemene communicatie wordt meestal ‘weggeschoven’ en 
gezien als ‘dat hoort nou eenmaal bij hem/ haar’. Vaak merk ik dat er achterliggende 
factoren zijn die een bepaalt gedrag veroorzaken. Graag puzzel ik mee met jullie, om het 
kind zo goed mogelijk te laten ‘functioneren’. 

 
Stem  

Vanaf groep 3 zijn kinderen beter te behandelen voor stem. Hese kinderen, die altijd 
gillen (stemhygiëne) enz. Met opdrachten en ze bewust er van te maken (thuis en in de 
klas) kun je veel bereiken.  
 

 
 
Hopelijk hebben jullie, naast vaak mijn mondelinge uitleg, voldoende informatie om gericht (er) te 
kijken naar de logopedische aspecten! Bovenstaande kopjes zijn extra aandachtpunten (naast 
het slikken/ openmond-gedrag en stotteren). 
 
Wanneer er vragen zijn, dan kun je altijd bellen voor overleg. Mailen kan ook en gaat soms 
sneller! 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Annemieke Hofstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 verwijzing van de huisarts is noodzakelijk, maar hoeft niet direct de eerste keer mee 
 Een behandeling duurt 30 minuten 
 Logopedie wordt geheel vergoed door de zorgverzekeraar (zit in het basispakket) 
 Werkdagen zijn woensdag/ donderdag/ vrijdagochtend 


