
 

Tabel: De specifieke behoeften van het kind, de leerkracht en de ouders gelinkt aan de onderdelen van het ontwerp 

Onderwijsbehoefte van het kind 

Wat heeft het kind nodig? Onderdelen van het ontwerp 

- activiteiten en materialen waar Vlaamse Gebarentaal zit ingebouwd - onderdeel 1: dvd met vier digitale verhalen 
- onderdeel 2: vier spelletjes en drie spelfiches 
- onderdeel 3: poster van de vingerspelling  
- onderdeel 4a: vier woordenboeken 

- activiteiten en materialen die uitnodigen om zelf Vlaamse Gebarentaal te 
gebruiken 

- onderdeel 5: dvd met vijf afleveringen 
- onderdeel 6: pop Rikki met handen 

- andere kinderen die samen met haar in contact komen met VGT (zie onderdeel 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7a, bijsturing 3) 

- een leraar die zoveel mogelijk gebaren uit de VGT gebruikt in 
communicatie met haar 

(zie onderdeel 7a, bijsturing 3) 

- ouders die zoveel mogelijk gebaren uit de VGT gebruiken in communicatie 
met haar 

(zie onderdeel 4b, 7b) 

 

Ondersteuningsbehoefte van de klasleerkracht 

Wat heeft de leerkracht nodig? Onderdelen van het ontwerp 

- materialen en activiteiten waarmee gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal 
worden aangereikt of uitgelokt 

(zie onderdelen 1, 2, 3, 4a, 5, 6)  

- ondersteuning bij het verwerven van enkele eenvoudige gebaren (VGT) die 
ze in de klas kan gebruiken 

- onderdeel 7a: gebarenlijst met 12 gebaren 
- bijsturing 3: dvd digitaal aanbod gebaren 
- bijsturing 2: instructieboekje 

- een gemakkelijke manier om aan de ouders duidelijk te maken wat werd 
aangeboden 

- onderdeel 8: communiceertabel 

 

Ondersteuningsbehoefte van de ouders 

Wat hebben de ouders nodig? Onderdelen van het ontwerp 

- materialen waarmee gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal (die het kind 
aangeboden kreeg) worden aangereikt 

- onderdeel 4b: vier woordenboeken (idem 4a) 
- bijsturing 1a en 1b: dvd’s digitale verhalen en afleveringen 
- onderdeel 7b: gebarenlijst met 12 gebaren 

- een leraar die doorgeeft welke materialen of activiteiten op welke dag 
worden aangeboden 

(zie onderdeel 8)  

 


