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Wat is Super Core
Super Core is ’n simboolgebaseerde kernwoordeskat wat ontwerp is om AAKgebruikers (d.w.s. wat aanvullend of alternatief kommunikeer) te help om sukses met
simboolkommunikasie te ervaar.
Die woordeskat bied vinnige toegang tot meer as 2 500 van
die nuttigste, mees algemeen gebruikte woorde – ingedeel op
’n manier wat konsekwent en betekenisvol is, om jou te help
om die woorde te vind wat jy nodig het.
Dit is maklik om te leer en te gebruik, en is propvol kenmerke
om taalontwikkeling, leer en geletterdheid te ondersteun!

Vir meer inligting
oor die kernwoordeskat,
kyk bladsy 7

Omvattende kernwoordeskat
Alledaagse, aktiwiteitspesifieke taal
Meer as 70 onderwerp-roosters
Eenvoudige leerroosters vir baie vroeë AAK-leerders (d.w.s. wat
aanvullend of alternatief kommunikeer) om taal te verken
Geskik vir enige toegangsmetode

Super Core is gegrond op ervaring en gebaseer op navorsing. Dit is ontwikkel deur Daisy
Clay (MSc, RCSLT), ’n spraak- en taalterapeut vir Smartbox.
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Vir wie is Super Core?
Super Core is geskik vir ’n verskeidenheid van AAK-gebruikers (d.w.s. wat aanvullend
of alternatief kommunikeer) – bv. diegene wat maar begin om simboolkommunikasie
te verken, of diegene wat ’n omvattende reeks woordeskat- en kragtige grammatikahulpmiddels nodig het.
Dit is bedoel vir mense van enige ouderdom. Daar is baie woordeskat wat verband hou
met daaglikse, speel- en ontspanning-aktiwiteite. Dit maak dit makliker om taal te leer
en te verken binne aktiwiteite wat aangenaam en bekend is, en dit moedig mense wat
aanvullend of alternatief wil kommunikeer (AAK) aan om dit elke dag heeldag te doen!

Toegangsmetodes
Super Core is ontwerp vir mense wat die volgende tipes toegang gebruik:

Aanraking		

Oogkyk		

Wissel

Wyser

Wisselingsgebruikers kan kies om
kolom-/ry-skandering te gebruik. In
die woordeskat is die mees gebruikte
woorde in die linkerboonste hoek van
die rooster, om dit vinniger te kan vind.
Blokskandering is ook moontlik oor alle
roosters heen om doeltreffendheid vir
wisselingsgebruikers te help verbeter.
Blokskandering

Klankaanduidings is beskikbaar vir
gebruikers wat siggestremd is.
Dit bestaan uit ’n klanksein vir elke sel.

Simboolbiblioteke
Widgit symbols

PCS

SymbolStix

(UK)

(UK & US)

(US)
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Kies jou woordeskat
Wanneer jy Super Core vir die eerste keer byvoeg, sal jy moet kies tussen kinder-, tienerof volwassene-Super Core. Dit sorg vir die mees geskikte woordeskat vir die betrokke
gebruiker.
Dit beteken ook dat namate ’n gebruiker ouer word, daar die opsie is om hul woordeskat
uit te brei sodra hulle gereed is. Die kernwoordeskat en uitgebreide kernwoordeskat
is dieselfde in beide. Die belangrikste verskille lê binne die dinamiese kolomme en die
onderwerp-roosters.

Kind
•
•
•
•
•

Tiener en volwassene

Frekwensiegebaseerde kernwoordeskat
Fokus op prettige, bekende
speelaktiwiteite, bv. borrels en karretjies
Vooraf gestoorde boodskappe vir
vinnige kommunikasie
Taal vir daaglikse roetines, bv. was en
aantrek
Kindvriendelike woordeskat vir ’n
verskeidenheid van onderwerpe

•
•
•
•
•

Frekwensiegebaseerde kernwoordeskat
Fokus op aktiwiteite van daaglikse lewe
en ontspanning, bv. kuier
Redigeerbare sinsnede-lyste vir beter
onafhanklikheid
Bykomende taal vir volwasseneonderwerpe, bv. maatskaplike sorg
Eksplisiete taal vir volwassene-gebruik,
bv. vloek

Sodra jy jou woordeskat gekies het en “Start” (begin) kies, sal jy na jou tuisrooster
geneem word. Daarna sal Super Core vir daardie tuisrooster oopmaak elke keer wat jy
dit gebruik.
As jy jou woordeskat later wil verander, gaan na die Towerstaf, kies Instellings, en
verander die woordeskat.
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Leerroosters
Vir leerders wat maar begin met AAK (d.w.s. om aanvullend of alternatief te
kommunikeer) is daar ’n uitgesoekte verskeidenheid van vereenvoudigde leerroosters om
te verken, in twee groottes.
Hierdie roosters bevat dieselfde daaglikse taal en speeltaal as Super Core, saam met
’n kleiner stel kernwoorde. Daar is ’n aantal baie nuttige vroeë woorde – sodat jy “more”
(meer) van iets kan versoek, kan “stop”, en kan sê dat jy “want” (wil hê).

12

Borrels
speelaktiwiteitrooster

20

Wasgoed
daaglikseaktiwiteitrooster

Wenk: By elkeen van die leerroosters is ’n bykomende kernwoord in die middel van die
boonste ry bygevoeg om jou aan te moedig om bykomende kernwoorde te begin leer.

Deurdat woordeskat op hierdie manier bekendgestel word, kan jy die betekenis van
hierdie woorde leer binne aktiwiteite wat betekenisvol en motiverend is. Dit is ontwerp vir
gebruik sonder mislukking – sodat vroeë leerders die verskillende aktiwiteite kan verken
en woorde kan leer deur te sien hoe mense rondom hulle reageer.
Die uitleg weerspieël Super Core 30 en 50, en die
woordeskat word herhaal op konsekwente plekke. As jy met
die leerroosters begin, sal jy dit wat jy geleer het kan oordra
na Super Core 30 of 50 sonder om al die woordeskatposisies
weer te moet leer.
Die leerroosters is ideaal vir diegene wat maar begin om
simboolkommunikasie te verken, en dalk nog besig is om hul
toegangsvaardighede te ontwikkel.
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Hoe om Super Core te gebruik
Daar is vier belangrike dele vir jou Super Core-tuisrooster.

Kletsarea en
funksies

Dinamiese
kolomme

Uitgebreide
kernwoordeskat
Kernwoordeskat

Kernwoordeskat

Vanaf die tuisrooster kan
jy baie van die belangrikste
en hoëfrekwensie-woorde
gebruik binne slegs
twee klikke.

Die enkele tuisrooster van kernwoordeskat bied ’n kragtige manier
om te kommunikeer, met toegang tot die mees funksionele en
belangrikste kernwoorde. Hierdie woorde verskyn ook op baie van
die ander roosters oral in Super Core.

Uitgebreide kernwoordeskat
Jy kan honderde ekstra kernwoorde gebruik deur te spring na
jou uitgebreide kernwoordeskat, al langs die onderkant van die
rooster. Elke kolom kan uitgevou word sodat jy meer kernwoorde
van daardie tipe sien, gegroepeer volgens mense, vrae,
handelinge, beskrywende woorde en klein woordjies.
Kernwoordeskat verwys na die woorde wat ons heeltyd in verskillende situasies gebruik
om oor baie verskillende dinge te praat. Sulke woorde maak ongeveer 80% uit van die
woorde wat ons gebruik!
bv. “I” (ek), “go” (gaan), “want” (wil hê), “this” (hierdie), “me” (my), “like” (hou van), “is”, “of”
(van)
Die res van wat ons sê, bestaan uit randwoordeskat. Dit is die meer spesifieke woorde
wat ons gebruik wanneer ons oor sekere dinge praat, soos “horse” (perd), “cloud” (wolk),
“tomato” (tamatie) of “computer” (rekenaar).
(Vanderheiden & Kelso, 1987)
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Dinamiese kolomme
Die dinamiese kolomme spring na roosters wat onderwerpspesifieke randwoordeskat
saam met kernwoorde insluit. Dit is waar die daaglikse en speelaktiwiteit-roosters is,
asook ’n wye verskeidenheid van ander onderwerpe.
Die daaglikse, speel- en ontspanning-aktiwiteite maak dit makliker om taal te leer en
te verken binne aktiwiteite wat aangenaam en bekend is, en dit moedig mense wat
aanvullend of alternatief wil kommunikeer (AAK) aan om dit elke dag heeldag te doen!

Kletsarea en funksies
Aan die bokant van die rooster is jou kletsarea, waar elke woord of sinsnede sal
verskyn wat jy kies. Kies die praat-sel om jou boodskap hardop te sê.
Waar jy ook al in Super Core is, jy kan altyd teruggaan na die vorige rooster met
een keuse, deur terug te spring.
Vir diegene wat oogkyk of ’n hangwyser gebruik om te kies, sal ’n rus-sel in die
boonste ry van die rooster verskyn, waarmee jy ’n ruspouse kan neem en die
rooster kan bekyk sonder om iets te kies.
Jy kan “Clear” (maak leeg) kies om jou kletsarea leeg te maak, of een woord op
’n slag uit te vee.
Gebruik die towerstaf om dinge reg te
maak, bv. tydaanduiding of agtervoegsels
te gebruik (bv. verander “go” na “going”).
Die instellings-rooster is ook daar.
Jy sal altyd die opsie hê om terug te spring
na jou tuisrooster. Dit is ’n goeie manier om
vinnig van ’n onderwerprooster terug na
jou kernwoordeskat te spring.

Ingeboude slim grammatika sal
jou boodskappe korrigeer terwyl
dit vorm. Sodra leerders gereed is,
bied die towerstaf meer beheer om
die meer komplekse dele van taal
te verken – soos werkwoordtyd en
morfologie

Wanneer jy die “Stay here”- (bly hier) ikoon
sien, is jy in ’n rooster wat vanself toemaak.
Jy kan dit kies om te keer dat die rooster
toemaak, as jy byvoorbeeld meer as een
van die woorde in die rooster wil kies. Al die
uitgebreide kernroosters maak vanself toe.

Wenk: Super Core moedig leerders ook aan om hul AAK-toestel te leer verstaan, sodat
hulle aspekte soos batteryduur en volume kan sien op ’n manier wat maklik is om te
verstaan, met die basiese taal wat hulle nodig het om daaroor te praat.
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Uitgebreide kernwoordeskat
Die uitgebreide kernwoordeskat is in vyf kategorieë ingedeel, met duidelike byskrifte.

mense

vrae

aksies

beskryf

klein woordjies

Mense
Binne die mense-rooster is meer voornaamwoorde (bv. hy, sy, hulle, ons), en die mees
gebruikte selfstandige naamwoorde vir mense (bv. meisie, man, mamma, pappa, vriend).

Jy kan ook na sekere mense-onderwerproosters spring (bv. familie, vriende, werk,
storiekarakters). Daar is voldoende ruimte om die name van mense in jou familie of die
name van jou vriende by te voeg.
Aan die bokant van die rooster is sekere nuttige woorde (bv. genoem, naam) en
selfwoorde sien wat jou na ’n rooster van wederkerende voornaamwoorde neem (bv.
myself, homself, onsself).

Wenk: Kyk uit vir die “My name”- (my naam) sel, wat jy kan aanpas sodat jy vinnig vir
mense jou naam kan vertel.
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Vrae
Die vrae-rooster bevat baie woorde wat gebruik kan word om vrae te vra (bv. waar is
dit?). Jy kan hierdie rooster ook gebruik om vrae te beantwoord (bv. het jy wat jy nodig
het? Ja, ek het).

Hierdie woorde word dikwels binne ’n sin gebruik, asook om vrae te vra en te beantwoord
– maar dit kan ’n goeie manier wees om dit te laat leer.

Wenk: Jy kan begin deur vir die leerder te wys hoe om dit binne vrae te gebruik. Dit sal
hulle help om die ligging van hierdie woorde te leer. Later kan jy die leerder wys hoe om
hierdie woorde in ander soorte sinsnedes en sinne te gebruik.
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Aksies
Die handelinge-rooster is die plek waar jy al die werkwoorde in Super Core kan vind. Jy
sal ook sien dat sommige van hierdie handeling-woorde op ander roosters herhaal word,
bv. die daaglikse, speel- en opvoeding-roosters in die dinamiese kolomme.

Die woorde in hierdie rooster is saamgegroepeer volgens tipe handeling. Elke groep kan
uitgevou word om meer handelinge van daardie tipe te wys.
Dink en praat
Hierdie handelinge hou almal verband met dink, voel en praat (bv. voorgee, bid, sing,
glimlag, liefhê). Die woorde “think” (dink), “feel” (voel) en “say” (sê) is almal op die
hoofrooster om jou te help om dit te onthou.
Elke dag
Hierdie handelinge is almal dinge wat elke dag gedoen kan word, by die huis of skool, as
deel van alledaagse roetines en leer (bv. leer, lees, dra, wag, hoor, tel). Baie van hierdie
handeling-woorde is baie nuttig, want sommige van die woorde is dinge wat ons elke dag
moet doen – soos “eat” (eet), “wash” (was), “sleep” (slaap) and “breathe” (asemhaal).
Doen
Dit is handelinge wat aan iets, ’n voorwerp of ’n persoon gedoen word (bv. oopmaak,
skink, koop, grawe, wen). Die meeste van hierdie woorde staan bekend as oorganklike
werkwoorde, en werk die beste wanneer daar ’n voorwerp na hulle kom – bv. “open the
door” (maak die deur oop), “buy some milk” (koop ’n bietjie melk) en “win the game” (wen
die speletjie).
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Beweeg
Dit is handeling-woorde waar jy beweging kan sien, en wys hoe die handeling gebeur (bv.
druk, bou, versier, skud, dryf). Hierdie handelinge kan almal baie visueel geleer word deur
te wys hoe dinge beweeg.

Dink en praat

Elke dag

Doen

Beweeg

Jy kan ook die aksies alfabeties verken deur a-z te kies.

Handelinge A-Z

Handelinge wat begin met S
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Beskryf
“Beskryf” is waar jy al die byvoeglike naamwoorde in Super Core sal vind. Sommige van
hulle word ook herhaal in die daaglikse, speel- en opvoeding-roosters, in die dinamiese
kolomme.

Die “beskryf”-roosters bevat ’n paar nuttige sinsnedes en sinsbeginners om met sinbou
te help en dit minder nodig te maak om na ander roosters terug te navigeer (bv. dis, dit
is, ’n bietjie, regtig). Dit beteken jy kan vinnig ’n sin saamstel soos “dit is regtig belangrik”
of ’n vraag soos “is dit ’n bietjie nat?”.
Byvoeglike naamwoorde wat op ’n soortgelyke manier gebruik word of gebruik word om
soortgelyke dinge te beskryf, word almal saam gegroepeer.
Voorkoms
Hierdie beskrywende woorde kan almal gebruik word om te beskryf hoe iets lyk, of om
iets te beskryf wat jy sien (bv. dieselfde, mooi, oud, hoog, morsig).
Kwaliteite
Hierdie woorde beskryf almal die gehalte van ’n persoon of ding. Dit kan insluit hoe
goed of sleg dit is, met woorde soos “special” (spesiaal), “worse” (erger) of “naughty”
(stout). Daar is ook meer abstrakte woorde soos “unfair” (onregverdig), “strong” (sterk)
and “difficult” (moeilik). Dit kan help om te onthou dat baie van hierdie woorde gebruik
kan word om ’n vraag soos “what was it like?” (hoe was dit?) te beantwoord (bv. snaaks,
vreemd, gevaarlik).
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Voel en smaak
Hierdie woorde beskryf almal dinge wat jy kan voel, bv. temperatuur (bv. warm, koud,
warm), tekstuur (bv. sag, bont, hard) en smaak (bv. lekker, heerlik, bruisend).
Grootte
Hier is woorde om die grootte van iets te beskryf (bv. groot, klein, enorm, medium).

Voorkoms

Kwaliteit

Voel

Smaak

Grootte
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Die “beskryf”-roosters sluit ook kleur en vorm in.

Vorm

Kleur

Jy kan die beskrywende woorde alfabeties lees deur “A-Z” te kies.

Beskryf A-Z

Beskryf woorde wat begin met “S”
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Kleinwoorde
Die kleinwoorde-rooster is gevul met verskillende soorte nuttige woorde. Daar is ’n aantal
voegwoorde (bv. en, maar, want, as), bepalers (bv. ’n, elk), en kwantifiseerders (bv.
sommige, enige).

Roosters wat vanself toemaak
Die uitgebreide kernroosters maak vanself toe, wat
beteken dat die rooster nadat jy die woord gekies het wat
jy benodig, outomaties sal toemaak en jou terugneem na
die rooster waarin jy voorheen was.

Om dinge eenvoudig te
hou, noem ons hierdie
rooster “klein woorde” –
want baie van die woorde
is nogal klein!

Dit help om kommunikasie en navigasie baie vinniger
te maak, wat veral nuttig is vir leerders wie se
toegangsmetode stadig is.
As jy op ’n rooster wat vanself toemaak wil bly om meer as
een woord te gebruik, of tyd wil deurbring om verskillende
woorde te verken, kies die “Stay here”- (bly hier) speld boaan die rooster.

Wenk: Dit kan help om die leerder oor roosters wat vanself toemaak te leer deur
gebruik van ’n werklike speld, ’n stuk papier en ’n kurkbord. Hou die papier teen die
kurkbord en laat dit los. Tel dan die papier op en gesels oor hoe ons wil hê die papier
moet “hier bly”, en daarom gebruik ons die speld om dit “hier te laat bly”.
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Dinamiese kolomme
Super Core gebruik dinamiese kolomme om kernwoorde te kombineer met
aktiwiteitspesifieke woordeskat, wat fokus op werklike situasies, alledaagse roetines,
speel en ontspanning.
Hierdie twee kolomme spring na ’n aantal nuttige roosters, wat elk gevul is met
woordeskat om oor daaglikse aktiwiteite, gevoelens, plekke, posisies, tyd, skool ens. te
praat.

Wanneer jy ’n rooster kies, verander die kolomme en gee dit vir jou nuttige woorde en
sinsnedes uit daardie onderwerp, wat jy vinnig met kernwoorde kan kombineer.
’n Aantal van die roosters in hierdie kolomme vou ook uit vir selfs meer woorde en
sinsnedes (bv. posisie, plekke, tyd, gevoelens, skool).

Speel

Treine
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Aktiwiteite
Die daaglikse, speel- en ontspanning-roosters is gevul met woorde en sinsnedes vir
alledaagse roetines en aangename aktiwiteite. Hulle verskyn langs die kernwoordeskat,
en gee leerders die geleentheid om te begin leer en kommunikeer op ’n manier wat
funksioneel, bekend en aangenaam is.
Die daaglikse aktiwiteite wat ingesluit word, is dikwels deel van ’n kind se roetine, soos
aantrek, êrens heen gaan en slaap.
In die kinderwoordeskat is ’n reeks speelaktiwiteite, van sensoriese spel met borrels,
ballonne en sand, tot kreatiewe spel met stene, handwerk en teken, of voorgeespeelaktiwiteite en lees.
In die tiener- en volwassene-woordeskat is ’n reeks ontspanningsaktiwiteite, insluitend
kuier, rekenaarspeletjies speel, tuinmaak en skoonheid.
Daaglikse aktiwiteite
Speel-aktiwiteite
eat & drink

washing

music

ball

drawing

cars

toilet

shopping

bubbles

pretending

craft

singing

dressing

going places

dressing up

reading

trains

Mr Potato

cooking

learning

building

sand

playdough

water

sleeping

balloon

Hierdie roosters bevat ook ’n stel nuttige sinsnedes, gekoppel aan elke aktiwiteit.
Byvoorbeeld, jy kan vinnig “can we go to the park” (kan ons park toe gaan) binne-in
“êrens heen gaan” of vir iemand vertel “the water is too hot” (die water is te warm) in
“wasgoed”.

Plekke

Vinnige sinsnedes vir plekke

Wenk: Die aktiwiteit-roosters gebruik almal dieselfde stel sinsnedes, om selfvertroue te
bou deur elke sinsnede te gebruik (bv. “ek wil speel” en “my beurt” (kinderwoordeskat),
en “ek kan dit doen” en “ek weet nie” (tiener- en volwassene-woordeskat)). Dit help
leerders om met mense rondom hulle te kommunikeer.
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Sinsnede-lys

In die tiener- en volwassene-woordeskat is uitgebreide lyste sinsnedes vir elke daaglikse
en ontspanning-aktiwiteit. Om gebruikers aan te moedig om hul roosterstelle aan te pas,
kan hierdie lyste sinsnedes maklik geredigeer en by bygevoeg word.
Om dit te doen, maak ’n sin met die kern- en aktiwiteitspesifieke woordeskat soos
gewoonlik. Kies dan “Add phrase” (voeg sinsnede by) om jou sinsnede te stoor vir latere
gebruik.
Jy kan ook sinsnedes uitvee deur “Delete phrase cell” (vee sinsnede-sel uit) te kies,
gevolg deur die sinsnede wat jy wil verwyder.
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Onderwerp-roosters
Die onderwerp-roosters is binne-in die dinamiese kolomme.

Daar is meer as 1 000 randwoorde in die onderwerp-roosters om te ontdek, elk volgens
frekwensie gerangskik. As daar twee roosters in ’n onderwerp is, sal die woorde wat meer
gereeld gebruik word, altyd op die eerste rooster verskyn.
Elke onderwerp is semanties ingedeel (d.w.s. volgens betekenis) om leerders te help om
die woorde wat hulle nodig het, vinnig te vind. Byvoorbeeld, in die voertuie-rooster sal jy
voertuie vind wat vlieg (bv. vliegtuig, helikopter) saamgegroepeer in een kolom, en dié
wat op water gaan saamgegroepeer (bv. boot, veerboot).

Vir meer inligting oor
die semantiese uitleg
en ander ontwerpbesluite,
kyk bladsy XX

Vervoer
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Towerstaf
Die towerstaf-rooster is die plek in Super Core waarheen jy kan gaan om dinge reg te
maak! Dit is ontwerp om kenmerke soos grammatika en toestelinstellings eenvoudiger
te maak, wat andersins ’n ingewikkelde deel daarvan sou wees om te leer hoe om AAK
(aanvullend of alternatief kommunikeer) te gebruik.

Grammatika
Meeste van die tyd sal die “Smart Grammar”-stelsel (slim
grammatika) in die rooster hard werk terwyl jy jou boodskap
vorm om die grammatika outomaties vir jou te verander. As
jy byvoorbeeld wil sê “I am going to go now” (ek gaan nou
gaan), sal die grammatika reeds vir jou reggestel wees, so
jy hoef nie “go” (gaan) na “going” te verander nie.

Die verskillende
werkwoordvorme (bv.
gegaan, gaan) is altyd in
dieselfde sel van die
Towerstaf-rooster geleë

Soms wil jy egter ’n werkwoord se tyd verander, bv. “stop”
na “stopped” (gestop) of “go” (gaan) na “going” (gaan).
Die towerstaf-instrument sal jou help om dit te doen, op ’n
manier wat ontwerp is om eenvoudig en voorspelbaar te
wees.
Jy kan ook agtervoegsels byvoeg. Byvoorbeeld, jy kan
“-er” by die woord “big” (groot) voeg om “bigger” (groter)
te maak, of “-ly” by “easy” (maklik) om “easily” (maklik) te
maak. Die spelling van hierdie woorde sal outomaties vir jou
reggestel word.
Wenk: Die “-er”, “-est” en “-ly” is blou gekodeer om te wys dat dit gewoonlik met
beskrywende woorde gebruik word. Die agtervoegsels “-y” en “-s” is pers en word meer
dikwels met selfstandige naamwoorde gebruik. Jy sal hulle ook in sommige van die
onderwerp-roosters in Super Core 50 sien.

thinksmartbox.com

21

Werkwoordopsies vir “blow” (blaas)
Wanneer jy enige werkwoord uit die uitgebreide kernwoordeskat of ’n aktiwiteit-rooster
in Super Core 50 kies, sal die verskillende werkwoordvorms ook verskyn. Hulle sal onder
die kletsarea verskyn waar nuttige daaropvolgende woorde gewoonlik verskyn, wat dit
vinnig en maklik maak om die tydsbepaling te verander.

Instellings
Jy kan toestelinstellings op die instellings-rooster sien, soos volume en batteryduur,
asook nuttige sinsnedes vir die gebruiker om te sê (bv. ek moet my toestel laai). Dit
kan help om vir gebruikers werklik nuttige vaardighede te leer, soos om hul toestel se
batteryduur te bestuur.
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Daar is ook ’n aantal eenvoudige instellings om aan te pas hoe jy ’n toestel gebruik.
Byvoorbeeld, iemand wat oogkyk gebruik, sal dalk hul hangwyser-spoed moet verander,
of seker maak dat hul posisie vir die kamera in orde is om hul oë te volg.
Wenk: Sodra jy gekies het hoe jy jou toestel gaan gebruik, sal jy net die instellings sien
wat vir jou relevant is. As jy byvoorbeeld ’n wisselingsgebruiker is, sal jy net wisselingskanderingspoed-instellings sien.

Sien alle sien alle skrif
As jy ’n langer boodskap skryf, kan jy die sien alle skryfwerk rooster gebruik om die
kletsarea uit te vou en meer van jou boodskap te sien.
Jy kan ook hierdie rooster gebruik om een sin op ’n slag hardop te laat lees eerder as om
jou hele boodskap te sê. Dit kan nuttig wees as jy ’n langer boodskap voorberei wat jy in
kleiner dele wil sê, soos om reëls in ’n toneelstuk te lees of ’n aanbieding te gee.
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Spesiale funksies

Toeganklike toeps soos e-pos en SMS is in die roosterstel ingebou, sodat gebruikers
SMS’e en e-posse met hul simboolwoordeskat kan skryf. Om hierdie toeps te vind, gaan
na “magic wand” (towerstaf) > “apps” (toeps).
Gebruikers kan ook by medialêers uitkom wat op hul toestel gestoor is, insluitend foto’s,
video’s en musiek. Daar is ’n area om notas te skep en te stoor, asook omgewingsbeheerroosters. Sommige van hierdie toeps vereis aanvanklike opstelling:

Om kontakte by te voeg
Om oproepe te maak en e-posse of SMS’e met Super Core te stuur, moet jy eers ’n paar
kontakte byvoeg. Jy kan dit doen deur die kieslysbalk te kies en te gaan na “Settings”
(instellings) > “Contacts” (kontakte).
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SMS’e

Die SMS-rooster sal ’n lys boodskappe vanaf jou foon vertoon. Jy kan die pyltjieknoppies
gebruik om deur die lys te navigeer. “Speak SMS” (praat SMS) sal jou boodskap hardop
lees. As jy “Open” (maak oop) kies, sal jy die volle gesprek sien.

Jy sal ’n kontak moet byvoeg voordat jy ’n nuwe boodskap begin.
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E-pos

Gebruik die pyltjie-selle om deur jou inkassie te beweeg. Hier kan jy e-posse stuur na jou
kontakte of e-posadresse wat jy ken. Wanneer jy ’n e-pos oopmaak, sal jy die hele e-posketting kan lees.

Om ’n nuwe e-pos te skep, spring na “Home” (huis), skryf die boodskap, en gebruik dan
die Towerstaf om dit te deel en as e-pos te stuur.
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Hoe om Super Core aan te pas
Hier is ’n lys van ons beste voorstelle om Super Core aan te pas:

Mense
Voeg die name by van mense wat vir die leerder
belangrik is. Dit kan gesinslede, skoolonderwysers,
vriende en bure wees.
Daar is heelwat leë ruimtes in die vriende-, gesin-,
skool- en “ander mense”-roosters. Jy kan selfs foto’s
van mense byvoeg, wat selfs meer betekenisvol vir
die leerder sal wees.

Jy kan Super Core selfs
meer motiverend maak deur
persoonlike woordeskat by te
voeg, soos om jou gunsteling
dinge by te voeg of die name
van vriende en familie

Jy kan ook die name van troeteldiere byvoeg,
aangesien hulle dikwels belangrike gesinslede is!

Boodskappe
Die boodskappe-rooster in Super Core gee vir jou ’n vinnige
manier om heel boodskappe te deel. Dit sluit in belangrike
inligting wat vinnig gesê moet word (bv. iets is fout), of iets
wat jy gereeld wil sê, bv. jou naam.
Daar is baie gebruiksklaar-boodskappe en ’n aantal boodskappe wat jy kan aanpas om
hulle nog kragtiger te maak:

As jy spesifieke behoeftes het,
soos ’n mediese toestand of
persoonlikesorg-behoeftes, kan
jy sinsnedes hier byvoeg (bv.
ek het suiging nodig, ek het my
inhaleerder nodig)

As daar plekke is waarheen jy
gereeld gaan, voeg dit hier by (bv.
ek wil na tannie Kim se huis gaan,
wanneer gaan ons vir tannie Kim
sien?).

Dit is ’n wonderlike plek om by te
voeg hoe jy “ja” of “nee” sê deur
nieverbale kommunikasie (bv. ek
kyk na regs om “ja” te sê, ek knip my
oog twee keer vir “nee”).

Gebruik hierdie boodskappe
om vinnig vir iemand van jouself
te vertel – voeg jou naam by,
asook hoe oud jy is en wat jou
gunstelingdinge is.
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Spesiale plekke
Voeg enige plekke by waar die leerder daarvan hou om na toe te gaan wat nie reeds in
die plekke-rooster is nie. Dit kan die naam van ’n sekere winkel of eetplek wees, of enige
plek waarna daar normaalweg met ’n spesifieke naam verwys sal word waarmee die
leerder bekend is (bv. Bushy Park, vir Hyde Park).

My gunstelingdinge
Dit is baie belangrik om seker te maak dat AAK-gebruikers (d.w.s. wat aanvullend of
alternatief kommunikeer) oor hul gunsteling-dinge kan praat, en dit kan ook ’n baie
motiverende manier wees om taal aan te leer. Jy kan die boodskappe-roosters redigeer,
maar daar is ook baie onderwerp-roosters waarby jy jou gunstelingwoorde kan voeg,
insluitend kos, drinkgoed, speelgoed en rekenaarspeletjies.

Godsdiens en kultuur
Daar is woordeskat wat met godsdiens en vieringe verband hou wat jy in die onderwerproosters kan aanpas, asook ’n rooster vir gebed in daaglikse aktiwiteite. Dit is leeg
gelaat, gereed om aangepas te word volgens die leerder se godsdiens.
Jy kan ook ander kulturele items by die onderwerp-roosters voeg, soos kos en klere.

My liggaam
Verskillende gesinne gebruik verskillende woorde om na private liggaamsdele te
verwys, maar dit is belangrik dat elke AAK-gebruiker toegang tot daardie woorde het. In
onderwerpe sal jy ’n liggaamsrooster vind, wat ook ’n privaatdele-rooster bevat.
Privaatdele is normaalweg versteek, sodat jy die rooster kan aanpas voordat jy dit
met die gebruiker deel. Om die rooster sigbaar te maak, moet jy die sel-toeganklikheid
in redigeermodus verander, van “Hidden” (versteek) na “Fully accessible” (ten volle
toeganklik). Jy kan die rooster aanpas met woorde waarmee die leerder bekend sal
wees.
Om enige simbole wat slegs vir volwassenes bedoel is, sigbaar te maak, gaan jy na
“Settings” (instellings) > “Symbols in Grid” (simbole in rooster) en kies “Show adult
symbols” (wys volwassene-simbole).

Gesondheid
Die gesondheid-onderwerprooster bevat algemene woordeskat, maar jy moet dalk taal
byvoeg wat spesifiek vir die leerder se mediese behoeftes is.
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Toegang
Vir leerders wat ’n alternatiewe toegangsmetode gebruik, moet jy dalk bykomende
inligting hieroor wil byvoeg in die instellingsrooster (binne-in Towerstaf).
Byvoorbeeld, as die leerder oogkyk gebruik en ’n bril dra, kan jy die sinsnede “can you
clean my glasses please” (kan jy asseblief my bril skoonmaak) byvoeg.

Grappies
’n Aantal grappies is vooraf in Super Core geprogrammeer, maar voeg gerus meer by!
Om grappies te vertel, kan ’n baie motiverende manier wees vir AAK-leerders (d.w.s. wat
aanvullend of alternatief kommunikeer) om met ander kinders en volwassenes betrokke
om te gaan, en om te leer hoe om beurte in gesprek te maak.

Sleutelborde
Die verstek-sleutelbord in Super Core is ’n fonetiese sleutelbord, waar jy die klank kan
hoor wat elke letter maak wanneer jy dit kies. Dit is ontwerp om verkenning van letters na
klanke aan te moedig en vroeë geletterdheidsontwikkeling te ondersteun.
Ander sleutelborde is ook beskikbaar, insluitend ’n ABC-sleutelbord wat die letternaam
sê in plaas van die klank, ’n ABC-sleutelbord wat eenvoudig ’n letter by die kletsarea
voeg sonder om te sê, en ’n QWERTY-uitleg. Daar is ook sleutelborde met voorspellingselle vir leerders wat spelling meer gereeld begin gebruik.
Jy kan die verstek-sleutelbord verander deur die spellingsprong-sel in die dinamiese
kolomme te wysig.

Letterklanke

Verken klanke
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Taal, leer en geletterdheid
Super Core bevat ’n wye reeks kenmerke wat ontwerp is om die ontwikkeling van taal,
leer en geletterdheid te ondersteun.

Taal
Meer as 2 500 woorde en sinsnedes wat fokus op
funksionele en hoëfrekwensie-woorde
Bewysgebaseerde kernwoordeskat, met ’n
omvattende reeks konsepwoorde (bv. groot, min,
goed, sleg)

Hier is ’n nuttige
opsomming van
kenmerke vir
taalontwikkeling, leer
en geletterdheid

Enkele woorde, sinsnedes en letters om spontane,
buigsame en vinnige kommunikasie te ondersteun.
Strategieë om die verkenning van grammatikale
strukture te ondersteun, insluitend werkwoordtyd
(bv. “stop, stopped, stopping, stops”) en
woordeindes (bv. “big, bigger, easy, easiest”)
Sorgvuldige simboolseleksie wat die simbole kombineer wat visueel die duidelikste
is, wat die meeste in spesiale skole gebruik word, kan maklik aan leerders verduidelik
word om met geheue te help, en is die beste verwant aan ’n kind se alledaagse
ervaring

Leer
Fokus op die aanleer van taal deur funksionele en motiverende aktiwiteite
Herhaling van woordeskat in alle roosters om leer te ondersteun in verskillende
kontekste en scenario’s. Daar is baie woorde wat in meer as een van die aktiwiteitroosters voorkom, wat dit moontlik maak om dit herhaaldelik te gebruik (bv. weer,
druk, kies)
Konsekwente woordposisies in alle kernwoordeskat- en onderwerp-roosters. Waar
moontlik, indien ’n woord in meerdere roosters voorkom, sal dit altyd op dieselfde
plek wees
Woorde word semanties ingedeel om kinders te help om die woorde te vind wat hulle
nodig het (bv. partytjie, ballon, present). Daar is ook semantiese skakels in verskeie
roosters, waar woorde wat soortgelyk in betekenis is op dieselfde plek in verskillende
roosters verskyn (bv. brandweerman, brandweerstasie en brandweerwa in werk,
plekke en voertuie)
Fitzgerald-sleuteluitleg en kleurkodering vir die verskillende soorte woorde, om
leerders te help om die woorde te vind wat hulle nodig het om sinne te bou
Vinnige toegang tot konsepte wat belangrik is vir onderwys (bv. kleur, vorm,
gevoelens, posisies)
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Geletterdheid
’n Fonetiese sleutelbord om verkenning van letters en klanke deur leerders op enige
vlak van geletterdheidsontwikkeling aan te moedig
Toegang tot ’n reeks ander sleutelborduitlegte, insluitend sleutelborde met
voorspelling-selle, wat jy kan bekendstel sodra dit toepaslik is
Selektiewe gebruik van simbole, wat dit makliker maak om hele woorde te leer wat
moeiliker is om met simbole voor te stel (bv. die, ’n, van, maar, kan)
’n Klem reg deur Super Core op lees, veral in die daaglikse en speel-aktiwiteite,
en skoolroosters. Daar is ook ’n storieboekwoordeskat met kernwoorde
van storiespesifieke aard, en sinsnedes om leerders te ondersteun om aan
storieboeklees deel te neem
Skoolonderwerp-roosters met vakspesifieke taal saam met kernwoordeskat, en die
opsie om uit te brei na roosters met selfs meer vakspesifieke randwoorde
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Navorsing en verwysings
Woordeskat-seleksie
Die woordeskat in Super Core is noukeurig gekies na aanleiding van ’n omvattende
ondersoek na navorsing oor kernwoordeskat, insluitend verskillende ouderdomme en
bronne – van voorskool tot volwassene.
Preschool children (Deckers et al., 2017; Banajee, Dicarlo &
Stricklin, 2003; Marvin, Beukelman & Bilyeu, 1994)
School aged children (Boenisch & Soto, 2015; Clendon, 2006;
Beukelman, Jones & Rowan, 1989)
Adults (Hill, 2001; Balandin & Iacono, 1999)
Alhoewel baie van hierdie navorsing ondersoek ingestel het na die kernwoordeskat van
tipies ontwikkelende verbale kinders en volwassenes, het dit ook belangrike navorsing
ingesluit oor die taal van kinders met gestremdhede (Deckers et al., 2017), volwassenes
wat AAK gebruik, d.w.s. wat aanvullend of alternatief kommunikeer (Hill, 2001) en die
geskrewe taal van kinders wat geletterdheid ontwikkel (Clendon, 2006).
Dit is vergelyk met data van die Dynamic Learning Maps-kernwoordeskat (DLM
Professional Development Team, 2013), ’n gedetailleerde ontleding van die frekwensie
van kernwoorde (veral in skoolopset) en hul belangrikheid binne AAK-woordeskat.
Die woordeskat in Super Core is ook beïnvloed deur sleutelbronne wat die klem lê op
funksionele en belangrike woordeskat vir kinders en volwassenes met gestremdhede,
soos die Makaton-kernwoordeskat (Walker, 1987) en die Down Syndrome Education
Vocabulary Checklists.
Die Makaton-kernwoordeskat bevat ’n seleksie van 450 woorde vir funksionele
kommunikasie in die daagse lewe, en is oorspronklik ontwikkel om gebaretaal aan dowe
volwassenes met leergestremdheid te leer (Walker, 1987). Dit word nou algemeen gebruik
reg oor die VK met kinders en volwassenes met ’n reeks gestremdhede.
Die Down Syndrome Education Vocabulary Checklists is ’n stel van drie woordelyste. Hulle
is ontwerp om ouers en professionele persone te ondersteun om vroeë taalontwikkeling
aan te teken en te identifiseer watter woorde om te onderrig. Hierdie woordelyste bevat
baie hoogs funksionele woorde, wat belangrik is vir daagse kommunikasie.
Hierdie data is ook vergelyk met spraakfrekwensiedata van gesproke taal, en die taal
van ’n AAK-gebruiker (The British National Corpus, 2007).
Laastens is woordeskat-seleksie en indeling beïnvloed deur kliniese kennis en ervaring
van werk met kinders met spraak-, taal- en kommunikasie-probleme.
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Konsepwoordeskat
Benewens ’n omvattende kernwoordeskat bied Super Core ook ’n omvattende reeks
konsepwoorde. Hulle is ontwerp om maklik toeganklik te wees, en sluit in: kleure, vorms,
getalle en woorde wat verwys na grootte, tyd en ligging
Konsepwoorde word voortdurend in die klaskamer gebruik (Schwarz & McCarthy,
2012), en is daarvoor bekend dat dit belangrik is vir vroeë leer (Lahey & Bloom, 1997) en
opvoedkundige uitkomste (Bracken & Crawford, 2010).
Navorsing het getoon dat ander AAK-woordeskat dikwels nie hierdie woordeskat insluit
nie, of dit maak dit moeilik om toegang te verkry – dat verskeie keuses nodig is om by elke
konsepwoord uit te kom (McCarthy, Schwarz & Ashworth, 2017).

Uitleg
Al die woordeskat in Super Core is gerangskik op maniere wat ontwerp is om AAKgebruikers en hul kommunikasiegenote te ondersteun, om die posisies van verskillende
woorde te leer en te onthou.
Besluite oor posisies is geneem op grond van die frekwensie van woorde binne
kernwoordeskat-navorsing, deur meer gereelde en bruikbare woorde voorrang te gee,
sodat dit minder keuses verg om dit te sê. Die belangrikste, hoëfrekwensie kernwoorde
het prioriteit gekry, en is ingesluit in die konsekwente kernwoordeskat in Super Core.

Super Core 50
Woordeskat op die kernwoordeskat-roosters is gerangskik van links na regs deur die
Fitzgerald-sleutel (Fitzgerald, 1949) te gebruik. Dit beteken dat woorde gesamentlik
in blokke ingedeel is, saam met ander woorde van daardie tipe. Daar is byvoorbeeld
voornaamwoorde in een blok saamgegroepeer, werkwoorde in ’n ander, ensovoorts.
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Kleurkodering
Die verskillende soorte woorde is kleurgekodeer om uit te lig hoe hulle ingedeel is en dit
maak die kernwoordeskat-roosters makliker om te navigeer. Super Core gebruik die
Modified Fitzgerald-sleutel (Goossens, Crain & Elder, 1992), ’n kleurkoderingstelsel wat
algemeen in AAK-woordelyste gebruik word.
Kindervriendelike
etiket

Grammatikale term

Kleur
Geel

Voorbeelde
hy, hulle, man, meisie,
dokter

Mens-woorde

Voornaamwoorde en
selfstandige naamwoorde

Handeling-woorde

Werkwoorde

Groen

gaan, hardloop, kon, sny

Naam-woorde

Selfstandige naamwoorde

Oranje

emmer, kat, bord

Beskryf-woorde

Byvoeglike naamwoorde

Blou

groot, koud, spesiaal, geel

Klein woorde

Voorsetsels, bepalers,
voegwoorde en bywoorde

Grys

en, van, omdat, op, in

Vraag-woorde

Vraende voornaamwoorde
Pronouns

Pers

wie, wat, hoekom

Konsekwentheid en herhaling
Herhaling is baie belangrik vir leer, en dit geld ook vir die aanleer van nuwe woorde. Om
hierdie rede is daar baie herhaling reg deur Super Core, en woorde verskyn op verskeie
roosters. Enige tyd wat ’n woord herhaal word, sal die posisie egter konsekwent wees en
sal dit op dieselfde plek in elke rooster verskyn.

Lees

Slaap

Deur woorde op verskillende roosters te herhaal, ondersteun Super Core leerders om
nuwe woorde in verskillende situasies te gebruik – om hulle te help om die betekenis
daarvan te leer en te leer hoe dit met ander woorde gekombineer kan word. Die
gebruiker kan byvoorbeeld leer dat die woord “again” (weer) beteken om iets te herhaal,
maar dat dit dalk wees om ’n handeling te herhaal (bv. gooi weer, maak weer oop), of die
grootte of posisie van iets (bv. weer groot, weer op).
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Semantiese uitleg
Die woorde in Super Core word semanties gegroepeer, d.w.s. volgens wat die woord
beteken, in plaas van alfabeties. Dit is ’n nuttige manier om woorde saam te groepeer vir
mense wat nog nie geletterd is nie.
Dit is byvoorbeeld baie nuttiger om “ambulans” saam met ander noodvoertuie soos
“polisiekar” en “brandweerwa” te laat groepeer as langs “boot” en “bus”.

Voertuie
Om woorde op hierdie manier in te deel, moedig gebruikers ook aan om die rooster van
links na regs te bekyk, en wanneer hulle ’n woord sien wat soortgelyk is aan die een
waarna hulle soek, kan hulle in die kolom afwaarts kyk en die een vind wat hulle nodig
het. Dit stem ooreen met hoe ons leer om van links na regs en van bo na onder te lees.

Semanties verwante woordeskat
Woorde wat ’n soortgelyke of verwante betekenis het, maar op verskillende roosters is, is
ook op dieselfde posisie, waar moontlik.
Woorde wat ’n soortgelyke of verwante betekenis het, word op dieselfde posisie geplaas
maar op verskillende roosters, waar moontlik. Die doel hiervan is om die spoed en gemak
daarvan om woorde te vind, te verhoog, en die hoeveelheid nuwe leer wat nodig is om
Super Core te navigeer, te verminder.
Byvoorbeeld, “fire fighter” (brandweerman) staan op dieselfde plek op die werk-rooster
as “fire engine” (brandweerwa) op die voertuie-rooster en “fire station” (brandweerstasie)
op die geboue-rooster. Dit is nuttig vir gebruikers wat reeds geleer het waar om een van
hierdie woorde te vind.
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