
Taalontwikkeling op school
met TinyEYE online logopedie

Logopedie, waarom niet 
gewoon online?

TinyEYE.nl maakt logopedie 
beter, leuker en bereikbaar

Meer weten? Neem nu contact op met Elisa Gielen: e.gielen@tinyeye.eu | 0599 822 935 / 06 45 601 421 | www.tinyeye.eu

Voor scholen is online telelogopedie dé manier om nu 
ook zelf, zonder tussenkomst van een traditionele 
logopedist, spraak- en taaloefeningen te verzorgen voor 
leerlingen met een taalachterstand. Telelogopedie is dan 
ook enorm in opkomst.

Telelogopedie van TinyEYE is in alle stadia van de logopedie 
- van screening tot en met therapie - aanzienlijk voordeliger 
dan traditionele logopedie. Waarom? Omdat online telelogo-
pedie veel efficiënter en effectiever werkt dan traditionele 
logopedie.

Unieke werkwijze
De werkwijze van TinyEYE is uniek omdat het telelogopedie 
biedt die bestaat uit ‘serious games’, die speciaal ontwikkeld 
zijn voor kinderen. Dit betekent dat u als school logopedie 
biedt binnen de belevingswereld van het kind, dat opgroeit in 
het digitale tijdperk. De methode beschikt over een online 
huiswerkmodule waardoor kinderen altijd en overal onbep-
erkt kunnen oefenen.
TinyEYE volgt de doorlopende leerlijn, beginnend bij peuters 
tot en met groep 8.
Met de software van TinyEYE is het ook mogelijk om online 
logopedie op uw eigen smartboards, PC’s, iPad’s en andere 
tablets ontvangen.

U bent niet de eerste  
Sinds de oprichting van TinyEYE zijn er meer dan 150.000 
sessies met kinderen op scholen gegeven. In Nederland is er 
een steeds groter wordend aantal scholen dat met grote 
tevredenheid met TinyEYE werkt.

Zo vertelt directeur Bert Scheper van CBS De Brug in 
Klazienaveen graag over zijn ervaringen met TinyEYE:

“Een leerkracht wil zijn uiterste best doen om ieder kind 
datgene te geven wat hij of zij nodig heeft. Maar het ontbreekt 
soms aan tijd en materialen en ook aan de expertise die 
nodig is om precies op het kind af te stemmen. Via via heb ik 
gehoord van TinyEYE en contact gezocht met Elisa Gielen. 
Zij heeft mij laten zien wat er mogelijk is met de software van 
TinyEYE: oefeningen die precies afgestemd zijn op wat het 
kind moet oefenen, online begeleiding en een realistisch 
behandelplan. Na een korte uitleg kan een kind al snel aan 
de slag. Ouders en leerkracht kunnen op een moment dat het 
hun uitkomt, kijken hoe het is gegaan. Ik vind dit een geweld-
ige kans voor De Brug! Want we willen graag met meer 
kinderen werken aan hun taalontwikkeling.”

Hoe doet u mee?
U mailt uw aanmelding naar info@tinyeye.eu.
Na aanmelding wordt er een online Logopediescan gedaan. 
Al binnen één maand na inventarisatie kunt u beginnen met 
TinyEYE telelogopedie. U kunt onbeperkt kinderen aanme-
lden voor online logopedie. Ook kunt u ze het hele jaar door 
aanmelden, zonder wachtlijsten. Leerkrachten kunnen dan 
ook zelf de spraak- en taaloefeningen via op maat gemaakte 
spraak- en taal Apps gebruiken op smartboards.

Neem nu geheel vrijblijvend contact op met TinyEYE voor 
een kennismakingsafspraak.
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