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Lestype Zelf: ondersteuningsmogelijkheden 

 
In het lestype Zelf maakt het kind zelfstandig woorden 

met een aantal letters of woorddelen die geoefend zijn 

in de voorgaande lessen.  

Afhankelijk van de behoefte van de leerling kan de 

tutor hier op meerdere manieren bij ondersteunen. Op 

volgorde van geen tot veel ondersteuning hieronder 

een aantal mogelijkheden: 

 De leerling bedenkt en maakt de woorden volledig 

zelfstandig. 

 De tutor benoemt het eerste gedeelte van een woord, bijvoorbeeld spee… en vraagt aan 

de leerling welke letter daarachter geplakt kan worden om tot een woord te komen. 

Eventueel kunnen hiervoor hardop verschillende combinaties geprobeerd worden om te 

horen hoe dat klinkt, bijvoorbeeld leesp, leel, leer, leet, lees. De leerling sleept 

vervolgens alle letters naar de lijn om het woord te maken.  

 Voor meer visuele ondersteuning kan de tutor in aanvulling hierop het eerste gedeelte 

van het woord ook al naar de lijn slepen, waarna het kind nog de laatste letter(s) 

erachter zet. 

 De tutor benoemt een volledig woord en de leerling maakt het woord. 

 De tutor maakt een woord op de lijn en de leerling leest dit woord.  
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Herhaallessen  

 
Bouw! is een adaptief programma. Op basis van de resultaten op de deeltoetsen wordt 

bepaald of een leerling de stof voldoende beheerst om de lessenreeks te vervolgen, of er 

nog extra herhaling nodig is, of dat een leerling lessen over kan slaan. 

Wanneer een leerling bij de toets de stof nog niet voldoende 

beheerst, geeft het programma direct aan het einde van de 

toets aan welke lessen er herhaald moeten worden. De 

tutor zoekt deze lessen op in het totale lessenoverzicht 

en maakt deze nogmaals. Nadat deze lessen zijn herhaald, 

wordt de toets nogmaals afgenomen.  

Welke lessen er herhaald moeten worden, kunt u ook terugvinden door in te loggen op het 

account van de leerling en te klikken op ‘Mijn Voortgang’. 

Ontbreek dit menu aan de linkerkant dan kunt u 

dit zichtbaar maken door te klikken op de 

volgende knop:  

 

In de kolom ‘herhaallessen’ worden de specifieke lessen aangegeven die de leerling gaat 

herhalen. 

 

 

Oproep Bouw! Tutoren: leerlingen voor 1 dag ‘de docent’ op de 

NOT 2019 
 

In de stand van Lexima op de NOT 2019 kunnen leerlingen voor 1 dag de ‘docent’ zijn. Ze 

vertellen aan onderwijsprofessionals hoe het is om Bouw! Tutor zijn (of hoe zij werken met 

dyslexiesoftware Kurzweil, Alinea, Read&Write). Ze beantwoorden vragen en kunnen het 

programma ook laten zien op laptops die in de stand klaar staan. Natuurlijk kunnen de 

leerlingen ook zelf een rondje over de beurs maken om te ervaren hoe een echte beurs eruit 

ziet. Voor leerlingen een hele positieve en leerzame ervaring! 

Hoe werkt het? 

Een begeleider komt samen met enkele leerlingen 

(maximaal 6 leerlingen) naar de Jaarbeurs in Utrecht. 

Lexima vangt de leerlingen en begeleider op en 

neemt iedereen mee naar de stand. Lexima betaalt 

de reiskosten (treinkaartjes) en er is een kleine 

attentie voor de deelnemende leerlingen. De 



 

 

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  
 

begeleiders, ouders of leerkrachten ontvangen een (gratis)toegangsbewijs voor die dag. 

De NOT wordt gehouden van dinsdag 22 t/m zaterdag 26 januari 2019. 

Interesse? Stuur voor meer informatie een e-mail naar marrith@lexima.nl. 

 

Bouw! Flits wordt Flits! Tutorlezen 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe flitsprogramma voor 

groep 3 t/m 8, toen nog onder de naam Bouw! Flits. Inmiddels is bekend dat het programma 

gelanceerd zal worden onder de naam Flits! Tutorlezen. 

In januari 2019 wordt het programma beschikbaar. Houd hiervoor onze website in de gaten 

of bezoek onze stand op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019.  

 

Nieuw onderzoek naar implementatie van Bouw! 

 
Wat maakt de grootschalige implementatie van een evidence-based programma voor de 

preventie van leesproblemen tot een succes? 

 

Een aanzienlijk deel van de leerlingen bereikt niet het basisniveau 

van leesvaardigheid. Deze kinderen lopen het risico op een reeks 

van negatieve uitkomsten. Scholen bieden ondersteuning 

wanneer kinderen achterlopen, maar het bewijs groeit dat 

preventie effectiever is voor het terugdringen van het aantal 

kinderen met leesproblemen (LP). In dit project wordt onderzocht 

welke condities de succesvolle grootschalige implementatie van 

het preventieprogramma Bouw! beïnvloeden en of implementatie 

resulteert in een afname van LP.  

 

Lees hier de volledige omschrijving van het onderzoek. 

 

Wist u dat? Gratis VOG voor vrijwilligers 

 
Werkt u met vrijwilligers als Bouw! Tutor op uw school, dan is het nu mogelijk om een gratis 

VOG voor deze personen aan te vragen. Informatie hierover vindt u hier.  

 

mailto:marrith@lexima.nl
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/flits-tutorlezen
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/?projectid=40-5-18540-065-wat-maakt-de-grootschalige-implementatie-van-een-evidence-based-programma-voor-de-preventie-van-leesproblemen-tot-een-succes
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/01/kabinet-helpt-vrijwilligersorganisaties-met-gratis-vog
https://lexima.us1.list-manage.com/track/click?u=07301784d4fed36e712ae6669&id=0a9ef469dd&e=e565458168
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Nationale Dyslexie Conferentie 27 maart 2019 
Over Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie  

Hoe zorgen we ervoor dat de leesweerstand vermindert en de 

leesmotivatie verhoogt? Wat zijn de innovaties in het leesonderwijs? 

Kunnen we laaggeletterdheid voorkomen? Wanneer is een 

dyslexiebehandeling effectief? En wat zegt de inspectie van het 

onderwijs over dyslexie en dyslexieverklaringen? 

Meer dan 30 prominente sprekers geven op onder andere deze 

vragen antwoord.  

UITGELICHT:  

 Leren lezen. Een nieuwe diagnose, maar ook een manier om lezen te verbeteren. 

Prof.dr. Harold Bekkering en Jorna Serrarens  

 Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie en Hulpmiddelen (PO).  

Drs. Evelien Krikhaar 

 Boekenwurmen en leeshaters. 

Dr. Elsje van Bergen 

 Elk kind een goed begrijpende lezer! Wat vraagt dat? Wat werkt en wat werkt niet? 

Dr. Kees Vernooy  

 Hoe ondersteun je de leesvloeiendheid bij leerlingen met leesproblemen? 

Dr. Jurgen Tijms 

 Fonemisch bewustzijn: de oerbron voor een leven lang lezen!  

Aafke Bouwman 

 Bouw!en aan optimalisatie van de signalering, begeleiding en doorverwijzing naar 

dyslexiezorg. 

Dr. Inez Berends  

 Vanuit prentenboeken en creatief schrijven beginnende geletterdheid stimuleren. 

Eveline Wouters 

 De verwerking van taal in het brein van peuters en kleuters met een 

taalontwikkelingsstoornis. 

Dr. Petra van Alphen 

 Integrale ketenaanpak Dyslexie in regio Amersfoort. 

Drs. Brigitta Gadella en Sonja Strijk 

 Ouders betrekken bij dyslexie en werkdruk.  

Peter de Vries 

Bekijk hier het volledige programma bestaande uit 45 lezingen en kies uw eigen 

dagprogramma. Let op: vroegboekkorting tot 14 januari!  

http://www.nationaledyslexieconferentie.nl/programma
http://www.nationaledyslexieconferentie.nl/programma

