
 

 
P a r t n e r s  i n  P a s s e n d  O n d e r w i j s  

 

Nieuwsbrief raamovereenkomst Bouw! - editie juni 2018 
 
In deze nieuwsbrief: 

Bouw! binnen De Eem...................................................................................................................... 1 

Tutoren uit het VO ............................................................................................................................ 2 

Werkwijze klantportalbeheerder wijzigen .................................................................................. 3 

Voorkom een vakantiedip! .............................................................................................................. 3 

Vroeg leren lezen schadelijk? Nee! .............................................................................................. 4 

Wist u dat: sneltoetsen in Bouw! ................................................................................................. 5 

Project: Dyslexie in transitie .......................................................................................................... 5 

Lexima Magazine: ‘Positieve aanpak leesproblemen KC de Bundertjes’.......................... 6 

Nationale Educational Needs Conferentie 2018 ....................................................................... 7 

 

Bouw! binnen De Eem 
 
Het schooljaar zit er alweer bijna op. Het afgelopen schooljaar is vanuit SWV De Eem het 
preventieve programma Bouw! aangeboden. Inmiddels wordt er op ruim 130 scholen vallend 
onder het samenwerkingsverband gebruik gemaakt van Bouw! Er zijn in het afgelopen jaar 
1354 leerlingaccounts in gebruik genomen.  

Om de deskundigheid over Bouw! te optimaliseren voor een goede implementatie op 
scholen, zijn diverse scholingsdagen aangeboden. Van deze scholingsdagen is optimaal 
gebruik gemaakt door de scholen: coördinatoren van tenminste 110 scholen hebben één of 
meerdere trainingen bezocht.  

Ook komend schooljaar worden weer diverse trainingen aangeboden voor 
onderwijsprofessionals binnen De Eem die zich verder willen bekwamen in het begeleiding 
van leerlingen die risico lopen om leesproblemen te ontwikkelen. Kijk voor het hele 
scholingsaanbod op www.swvdeeem.nl onder het menu ‘Kennis delen’. 
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Tutoren uit het VO 
 
Op basisschool Merweplein worden niet alleen 
ouderejaarsleerlingen en ouders ingezet als 
tutor bij Bouw!, maar ook zes scholieren van de 
middelbare school. Loes Ippel, intern begeleider 
van het Merweplein, vertelt ons over deze 
mooie samenwerking. 

Hoe is de samenwerking met het Fortes Lyceum 
ontstaan? 
“Het Merweplein en het Fortes Lyceum vallen 
beide onder Stichting OVO; wat staat voor 
openheid, Verbinding en Ontplooiing. Deze 
verbinding is onder andere te zien in docenten 
van de middelbare school die in groep 8 Engelse les geven. Het Fortes Lyceum stond ook 
open voor een samenwerking bij de inzet van Bouw!, vanuit het idee dat daarmee kinderen 
geholpen kunnen worden om uiteindelijk ook met een beter leesniveau de middelbare school 
binnen te komen.” 

Hoe werd het praktisch geregeld? 
“Henny Scheffers (dyslexiecoach op het Fortes Lyceum) en ik hebben de Bouwcoördinator 
training gevolgd. Henny heeft vervolgens onder MAVO-3, HAVO-3 en 4 en VWO-3, 4 en 5 
scholieren een oproep verspreid om tutor te worden bij Bouw!. Hierop mocht iedereen 
reageren mits ze qua cijfers er goed voor stonden. Henny heeft de geïnteresseerden 
geïnformeerd over het programma en we hebben gezamenlijk een gesprek gehad over onze 
verwachtingen. De scholieren komen nu 2x per week naar de basisschool om de kinderen te 
begeleiden. Ze komen op vaste tijdstippen per week maar dit moment kunnen ze 
grotendeels zelf bepalen, bijvoorbeeld in een vrij uur of wanneer ze vroeg uit zijn. De eerste 
keren heeft de onderwijsassistent, die ook de Bouw! tutoren training heeft gedaan, 
meegekeken waarbij ze in is gegaan op het geven van complimenten en feedback. 
Momenteel worden de tutoren ook gecoacht bij het motiveren van de kinderen en positief 
blijven.” 

Inmiddels werken jullie al enkele maanden met middelbare scholieren als tutor. Hoe bevalt 
dit? 
“Het bevalt erg goed! Van de twaalf middelbare scholieren die zich hadden aangemeld, 
hebben we zes tutoren overgehouden die zeer gemotiveerd en consciëntieus zijn. Eén 
scholier begeleidt zelfs twee kinderen per week. De roosterwisselingen van de scholieren zijn 
nog wel eens lastig maar we maken gebruik van een appgroep, zodat er makkelijk nieuwe 
afspraken gemaakt kunnen worden. De tutoren worden ook steeds zelfstandiger en voelen 
zich steeds vrijer om de leerkracht bij het terugbrengen even aan te spreken over hoe het 
oefenen is gegaan. Daarnaast vinden de kinderen het ook helemaal geweldig om met deze 
oudere scholieren mee te mogen. Het is echt ontzettend leuk om hen samen te zien 
oefenen.” 
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Worden de tutoren beloond voor het tutor-zijn? 
“Tutoren melden zich in principe vrijwillig, zonder 
voorwaarden aan. Ze mogen het wel vermelden in hun 
portfolio. Na drie maanden hebben we met de zes 
overgebleven tutoren een evaluatiebijeenkomst gehad en 
hen toen bedankt met een cadeaubon. Volgens de 
scholieren zelf was dit echter helemaal niet nodig.”  

Het schooljaar is inmiddels bijna voorbij. Willen jullie dit 
project ook volgend schooljaar continueren? 
“We willen dit volgend jaar doorzetten. Hiervoor gaan we 

binnenkort ook met het Fortes Lyceum evalueren. De scholieren die nu tutor zijn, mogen 
tutor blijven als ze dat willen en wellicht gaan we ook weer een nieuwe oproep uitzetten.” 

Heb je nog tips voor andere scholen die middelbare scholieren als tutor in willen zetten? 
“Maak vooral hele duidelijke afspraken, zodat het duidelijk is dat er een aantal dingen van 
hen worden verwacht en het dus niet geheel vrijblijvend is. Een voorbeeld hiervan is dat ze 
een dag van tevoren laten weten wanneer ze niet kunnen komen.” 

Wat vinden jullie van het programma Bouw! 
“Wij zijn tevreden over het programma. Bij de meeste kinderen is een goede vooruitgang te 
zien. Sommige kinderen laten ons ook verrast staan wanneer ze ineens na een toets lessen 
over mogen slaan. Monitoren is wel belangrijk, bijvoorbeeld of ouders thuis goed blijven 
oefenen. Dit doen bij ons de leerkrachten zelf. Tot nu toe hebben we met kinderen van 
groep 3 met Bouw! gewerkt. Volgend jaar gaan we ook preventief inzetten door met groep 2 
te starten. We zijn benieuwd hoe dit zal gaan.”  

Werkwijze klantportalbeheerder wijzigen  
 
Als u op school een andere persoon wilt toewijzen als klantportalbeheerder dan kan dat. U 
kunt deze wijziging doorgeven aan de bovenschoolse stuurgroep Bouw!. Zij zullen ervoor 
zorgen dat deze wijziging bij Lexima wordt doorgevoerd zodat u zelf niet naar Lexima hoeft 
te bellen.  

(De klantportalbeheerder is de persoon die nieuwe leerlingaccounts aanmaakt voor de school 
in de klantportal: https://klantportal.lexima.nl.) 

Voorkom een vakantiedip! 
 
De zomervakantie is alweer in zicht. Heeft u al een plan of u leerlingen tijdens de 
zomervakantie laat doorwerken met Bouw!? En hoe gaat u dat aanpakken?  
Er zijn geen vaste ‘regels’ voor het werken met Bouw! in de zomervakantie, u kunt als 
Bouw! coördinator daarom zelf bepalen hoe u dit voor de zomervakantie gaat vormgeven.  

Leerlingen wel laten oefenen in de vakantie? Hieronder een aantal tips en adviezen: 



 

 
P a r t n e r s  i n  P a s s e n d  O n d e r w i j s  

 

o Laat de leerling tot de toets oefenen. De toets moet namelijk door een professional 
worden afgenomen om aan zorgniveau 3 te voldoen. 

o Zorg als school dat de leerling in de vakantie kan beginnen aan nieuw blok, dus dat 
de toets nog even duurt. Voor leerling en ouders is dit ook een mooi afgebakend 
aantal lessen waar zij mee kunnen oefenen tijdens de 
zomervakantie. Is de leerling snel klaar met dit blok? Dan kan de 
ouder er voor kiezen om bepaalde lessen nog eens te herhalen. 

Wordt er in de vakantie niet geoefend met Bouw!? Dan kunnen ouders 
ook op heel veel andere manieren het oefenen met letters en klanken 
stimuleren. Denk hierbij aan: 

o Voorlezen van een mooi boek. 
o Samen boekjes lezen die aansluiten bij de interesse van het kind. 
o Werken met de Bereslimme Boeken van Bereslim. 
o Download de VakantieBieb App op de telefoon. In de juli en augustus 

staan hier 60 gratis te lezen e-books in voor alle leeftijden! 
o Zoek op internet naar een leuke leesbingo, bijvoorbeeld de bingokaart op 

deze site. 
o Speel woordspelletjes als woordkwartet, woordmemory of een 

woordpuzzel. 

Tot slot: het is niet voor niets vakantie. U kunt met de leerling en ouders ook afspreken dat 
niet de volledige zes weken wordt geoefend, twee weken niet oefenen kan ook al heel fijn 
zijn voor de leerling. 

Stem samen met de docent en ouders af wat een goed plan is voor de zomervakantie. Want 
ieder kind en iedere situatie is anders. 

Vroeg leren lezen schadelijk? Nee! 
 
Eind april schreef Ewald Vervaet in verschillende kranten een bijdrage over leren lezen. Enkele van zijn 
standpunten zijn dat kinderen pas vanaf 6,5 jaar leesrijp zijn en dat te vroeg starten met leren lezen 
schadelijk is. Dr. Kees Vernooy bepleit echter het tegenovergestelde. Hieronder zijn reactie op de 
uitspraken van Vervaet. 

“Veel onrust veroorzaakte de afgelopen week de bijdrage 
van Vervaet in verschillende kranten over leren lezen. 
Zonder ook maar een onderzoek of onderzoekers te noemen 
geeft Vervaet zijn mening over hoe de leesontwikkeling van 
leerlingen volgens hem zou moeten verlopen. Te vroeg met 
lezen beginnen, zou negatieve effecten hebben en in enkele 
artikelen suggereert hij zelfs dat dat de verklaring is voor de 
tegenvallende leesresultaten op het einde van de 
basisschool. Eerder heeft Vervaet al herhaaldelijk gezegd 
dat te vroeg beginnen met leren lezen tot dyslexie leidt, wat overigens onzin is. Deze 
opvatting van Vervaet strookt niet met de leeswetenschappen. Prof. Dr. Maassen 
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(hoogleraar aan de Universiteit van Groningen) reageerde al eens op Vervaet door te 
schrijven dat dit pertinent niet waar is. Bovendien zegt hij, dat hij geen onderzoek kent dat 
enige steun biedt aan de opvattingen van Vervaet. Zo is ook het begrip leesrijpheid een 
onzin-begrip, omdat je daardoor bijna zou gaan denken dat leren lezen van biologische 
oorsprong is. Lezen is vooral een culturele vaardigheid waarop de omgeving, maar ook de 
kwaliteit van de leesinstructie van invloed zijn. Van der Leij stelde recent nog dat we niet 
kindvolgend maar juist kindleidend moeten zijn en dat geldt in het bijzonder wanneer we 
met risicokinderen te maken hebben. Opvattingen zoals van Vervaet hebben vooral 
negatieve effecten voor kinderen uit risicogroepen. Dat weten we al jaren uit heel veel 
onderzoek; onderzoek dat Vervaet niet lijkt te kennen. Bovendien zei jaren geleden Dr. 
Mommers al: we moeten niet experimenteren met kinderen tijdens het leren lezen, maar 
kennis toepassen waarvan we weten dat die voor kinderen werkt. Kortom: de opvattingen 
van Vervaet schaden de belangen van kinderen.  
Enkele maanden geleden verscheen er een wetenschappelijk rapport van de World Bank 
Group (2018) over leren lezen en daarin staat: Kinderen leren het beste lezen rond hun 
vijfde of zesde jaar. Dat is de ideale tijd om een basisleesvaardigheid die leidt tot vloeiend 
lezen te ontwikkelen.” 
 

Wist u dat: sneltoetsen in Bouw! 
 
Vindt u het lastig dat de muis telkens tussen de tutor en tutee overgegeven moet worden? 
Maak dan gebruik van de sneltoetsen op het toetsenbord. Deze kunnen ook gebruikt worden 
bij het afnemen van de toetsen! 

Klaar  è Spatiebalk 
Goed  è  G   Fout  è  F 
Start  è  S  Verder è  V	

Project: Dyslexie in transitie 
 
In het zuiden van het land is onder leiding van Dr. Ria Kleijnen een mooi project gaande: 
'Dyslexie in transitie'. Dit is een preventieve en integrale aanpak van dyslexie. 
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. In de Westelijke 
Mijnstreek (Sittard-Geleen, Beek, Schinnen & Stein) heeft de inzet van innovatiegelden 
geleid tot een vernieuwend project om dyslexiezorg preventiever, integraler en 
beheersbaarder qua kosten te maken. Ria Kleijnen 
(projectleider) en Wied Ruijssenaars (adviseur), beiden 
wetenschappelijke dyslexie-experts, ontwikkelden samen met 
het werkveld een nieuwe, multidisciplinaire aanpak voor 
regionale samenwerking. In dit project, Dyslexie in Transitie, 
trekken onderwijs (Wet Passend Onderwijs) en zorg 
(Jeugdwet) samen op. 

Bekijk hier een filmpje van het project. 
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Lexima Magazine: ‘Positieve aanpak leesproblemen KC de 
Bundertjes’ 
 
In het Lexima Magazine staat een mooi praktijkvoorbeeld 
van basisschool KC de Bundertjes. Op deze school is een 
goed doordachte doorgaande leerlijn voor het lezen 
opgezet. Van vroege interventie tot leesclubs, leescafe’s en 
dyslexiepaspoorten. Meer lezen over de aanpak van deze 
school? Lees het artikel op bladzijde 26 van het Lexima 
Magazine.  
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Nationale Educational Needs Conferentie 2018 
 
Tijdens de Nationale Educational Needs Conferentie op 26 september komen thema's als 
gedragsproblemen, leerstoornissen, leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of combinaties 
van bovenstaande aan bod. Verder kunt u lezingen bijwonen over meer algemene thema's 
die actueel zijn en leven in het onderwijs, zoals: inclusief onderwijs, goed onderwijs aan 
nieuwkomers, ontwikkeling van het brein en omgaan met pestgedrag. 

Het succes van de jaarlijkse Nationale Educational Needs Conferentie 
ligt in de mix van onderwijspraktijk, zorg en wetenschap. Meer dan 25 
prominente sprekers delen op deze dag nieuwe wetenschappelijke 
inzichten, inhoudelijke adviezen en praktische handvatten met u. Het 
veelzijdige programma bestaat uit ruim 40 lezingen waarmee u zelf 
uw persoonlijke programma kunt samenstellen. 


