
Wat een vreemde tijd! Normaal gesproken snak ik af en toe naar een moment voor mezelf op het 
werk, nu doe ik er alles aan om even contact te kunnen hebben met een collega. Mijn dagen zijn 
anders, maar nog steeds goed gevuld.  
Op onze Communicatie Plus vroegbehandelingsgroep van Kentalis in Goes vangen we al een paar 
weken één van ‘onze’ kinderen op. De dagdelen zijn verdeeld onder de verschillende collega’s en ook 
ik mag een paar ‘diensten’ per week draaien. Het is geen jongetje met wie je al echt samen kunt 
spelen en ook de contactname is nog wisselend. Maar hij kan wel enorm genieten van kietel- en 
pakspelletjes en heeft sinds kort ontdekt dat hij werkjes aan tafel toch ook best interessant vindt. Mooi 
om zo meerdere uren één op één met een kindje te werken. We leren elkaar goed kennen en dat 
geeft mooie handvatten voor wanneer we straks weer een volle groep hebben.  
Eén van mijn andere cliëntjes zou na de meivakantie naar cluster 2 onderwijs gaan. Hij is al wat 
verder in zijn ontwikkeling en na een hilarische eerste online logopediesessie (hoe vaak heb ik hem 
niet terug in beeld moeten roepen!) zit hij voor de tweede sessie als een echt schoolkind klaar (op 
tafel, want dan kan hij de telefoon beter zien ;P). Hij heeft zijn werkbladen al klaarliggen en heeft deze 
de afgelopen dagen ook goed met mama geoefend. Trots doet hij mee met de oefeningen en het is 
geweldig om de vooruitgang te merken. Zo bijzonder om ook deze mama te zien groeien. Eerst nog 
wat onzeker en nu een paar weken later, vraagt ze zelf om werkjes en nieuwe logopedie-oefeningen 
om thuis met hem te doen. 
De rest van de dag bestaat helaas vooral uit mijn minst favoriete taak: administratie. Maar gelukkig 
hebben we tussendoor ook nog een MDO met ons grote team. Het duurt altijd even voordat alles bij 
iedereen het goed doet en ook tijdens het MDO moeten er regelmatig dingen herhaald worden, omdat 
‘het geluid net weer wegviel’. De bekende videobel bingokaarten zijn bij ons binnen tien minuten 
volledig afgestreept!  
Het is bijzonder om te merken hoeveel we in deze tijd leren over digitaal werken, maar ik hoop toch 
dat we weer snel terug kunnen naar onze oude vertrouwde werkwijze!  


