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Schoolbezoeken SWV de Eem  

 
De afgelopen maanden zijn op verzoek van SWV de Eem en Lexima zo’n 60 scholen bezocht 

door Joyce van Bentem en Rosalin van der Hoeven. Zij hebben veel mooie voorbeelden 

gezien van optimale inzet van Bouw! binnen de verschillende scholen. Een goed voorbeeld 

hiervan kun je lezen in deze nieuwsbrief.  

 

Iedere bezochte school heeft een individueel adviesrapport ontvangen waaruit 

aandachtspunten voor de start van het nieuwe schooljaar gehaald kunnen worden. 

Daarnaast hebben Joyce en Rosalin een algemeen rapport geschreven dat de coördinator 

Bouw! en de directie binnenkort zullen ontvangen. Ook voor scholen die niet zijn bezocht 

staan hier zeker bruikbare tips in om de organisatie en inzet van Bouw! binnen de eigen 

organisatie te optimaliseren. 

 

Bouw! en meertaligheid  

 
Joyce van Bentem 

De Wereldwijzer Taalklassen is een school voor nieuwkomers. Kinderen die nog geen 

Nederlands spreken komen hier op school en verlaten de school weer na ongeveer een jaar 

om hun schoolloopbaan te vervolgen op een reguliere school. Ook de Wereldwijzer werkt 

met Bouw!, maar hier wordt Bouw! met een ander doel ingezet dan gewoonlijk.  

Kinderen die problemen ondervinden bij de start van het leren lezen, worden aan de slag 

gezet met Bouw! om dit proces te stimuleren. De onderwijsassistente gaat dan individueel 

en met heel veel geduld aan de slag met de leerlingen. Wat zij laat zien tijdens het 

begeleidingsmoment is dat het vooral bij meertalige leerlingen belangrijk is veel te herhalen 



 

 

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  
 

en veel samen te lezen. Daarnaast combineert zij de klanken in Bouw! met de klankgebaren 

en het zoemend lezen, dat centraal staat bij het leren lezen op deze school.  

Wanneer de kinderen klaar zijn op de Wereldwijzer en vertrekken naar een nieuwe school, 

geeft de Wereldwijzer in het ontwikkelingsrapport mee dat er met Bouw! gewerkt is. Op die 

manier kan de nieuwe school met de leerling verder Bouw!en. 

 

Bouw! komt naar je toe na de zomer!  

 
Komend schooljaar zijn er diverse mogelijkheden om je te professionaliseren rondom de 

inzet van Bouw!  

 

In de eerste helft van het schooljaar worden gebruikersbijeenkomsten per wijk 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen en tips uitgewisseld tussen 

de scholen. Bovendien krijg je hier de nieuwste ontwikkelingen rondom Bouw! 

gepresenteerd.  

 

In de tweede helft van het schooljaar worden er gerichte trainingen georganiseerd per wijk. 

De planning vind je op de website onder ‘Kennisdelen’ zodra data en locaties bekend zijn.  

 

Mocht je eerder in het jaar behoefte hebben om de basis van Bouw! onder de knie te 

krijgen, je Bouw!beleid op papier te zetten of je verder te verdiepen in het programma, geef 

je dan op voor de trainingen Bouw! die in Leusden gegeven worden. Dit kan al vanaf het 

moment dat je dit leest. Klik op de link van de training van je keuze voor informatie en 

inschrijven: 

- Cursus Bouw! Beleid & Implementatie 

- Cursus Bouw! Coördinator   

- Cursus Bouw! Verdieping  

Let op: Zet de volgende tekst in het opmerkingenveld: ‘Scholing SWV de Eem, geen factuur.’ 

 

Neem contact op met Daniëlle Vogelpoel via danielle.vogelpoel@lexima.nl of 06 1533 3413 

als je vragen hebt of om te overleggen welke training voor jou het beste is! 

 

Vooraankondiging: Bouw! 3.0 

 
Groot nieuws: in het nieuwe schooljaar wordt de volledig nieuwe versie van Bouw! 

gelanceerd! 

https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/preventie/bouw!-beleid-implementatie
https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/preventie/bouw!-cooerdinator
https://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/preventie/bouw!-verdieping
mailto:danielle.vogelpoel@lexima.nl
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Op dit moment werken meer dan 63.000 leerlingen met Bouw!. Dat zijn enorm veel 

kinderen en dat maakt het extra belangrijk dat wij blijven vernieuwen en innoveren. Bouw! 

3.0 heeft een nieuwe look gekregen, maar 

biedt ook tal van nieuwe functionaliteiten. 

Wat is nieuw? 

o Nieuwe 'look': bouw torens om te zien 

hoe ver je bent 

o Rapportages op groepsniveau 

o (Herhaal)lessen worden automatisch 

klaargezet 

o Inloggen en meteen aan de slag 

o Maak je eigen avatar 

o En nog meer.. 

Bouw! 3.0 wordt in het nieuwe schooljaar gelanceerd. Meer informatie over de lancering 

volgt na de zomervakantie. Alvast verder zien hoe Bouw! 3.0 eruit gaat zien? Klik hier.  

 

Bouw!en of lezen in de vakantie? 

 
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: 

o Laat de leerling tot de toets oefenen. De toets moet namelijk door een professional 

worden afgenomen om aan zorgniveau 3 te voldoen. 

o Is de leerling thuis snel klaar met een blok? Dan kan de ouder er voor kiezen om 

bepaalde lessen nog eens te herhalen. Of laat de leerling zelf kiezen welke lessen hij 

graag nog eens zou willen doen.  

o Zorg als school dat de leerling in de vakantie kan beginnen aan een nieuw blok, zodat 

de leerling kan doorwerken tot een nieuwe toets. Voor leerling en ouders is dit ook 

een mooi afgebakend aantal lessen waar zij mee kunnen oefenen tijdens de 

zomervakantie.  

 

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. 

https://www.lexima.nl/nieuws/bouw-30-komt-er-aan
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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 maanden juli en augustus staan 

hier gratis te lezen e-books in voor alle leeftijden! 

o Zoek op internet naar een leuke leesbingo, bijvoorbeeld de bingokaart op deze site. 

o Koekjes bakken in de vorm van letters. 

o Speel woordspelletjes als woordkwartet, woordmemory of een woordpuzzel. 

o Op het strand letters/woorden maken in het zand. 

o Speel een letterbingo in de auto, waarbij er telkens een letter kan worden 

weggestreept.  

o Besteed bij een bezoekje aan de dierentuin extra aandacht aan de informatieborden. 

 

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 leerkracht en ouders af wat een goed plan is voor 

de zomervakantie. Want ieder kind en iedere situatie is anders. 

 

Praktijkvoorbeeld Bouw! 

 
Stichting Kindante werkt met het preventieve interventieprogramma 

Bouw!. In het Magazine Kindante Info is een prachtig artikel te 

vinden over de inzet van Bouw! op de scholen van Kindante. Voor het 

artikel zijn een Bouw!-coördinator, een leerkracht, een ouder en een 

kind geïnterviewd. Lees het artikel hier.  

 

Training voor Bouw! tutoren 

 
Op veel scholen worden ouders en ouderejaarsleerlingen ingezet als tutor. Om de jonge 

leerlingen goed te begeleiden is het aan te raden om deze tutoren van tevoren een instructie 

te geven. Hieronder een aantal tips om invulling te geven aan de tutoren training: 

o Leg uit wat Bouw! is en de belangrijke rol die de tutor hierin vervult; 

o Bespreek wat je verwacht van de tutor; 

o Bespreek hoe de tutor de juiste les kan vinden die gedaan moet worden; 

o Maak afspraken over hoe er wordt omgegaan met de toetsen in Bouw!; 

o Geef een uitleg over de verschillende lessen in Bouw!; 

o Gebruik de demo-omgeving van Bouw! om tutoren van tevoren met de lessen te 

laten oefenen. Deze is te bereiken via www.bouwtutorlezen.nl, klik vervolgens op 

‘Inloggen als gast’; 

o Oefen de fonetische benoeming van de klanken; 

o Bespreek hoe je leerlingen goed kunt motiveren; 

o Bespreek hoe je met de tutor gaat evalueren; 

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bereslim
http://www.webkim.nl/leesbingo-zo-wordt-lezen-nog-leuker/
https://www.lexima.nl/ervaringen/ervaringen-met-bouw-op-kindcentrum-de-eik
http://www.bouwtutorlezen.nl/
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o Maak afspraken over bijvoorbeeld het halen/brengen van de leerling uit de klas of op 

welke momenten er thuis wordt geoefend. 

 

Vindt u het lastig om tutoren zelf te trainen? Lexima kan 

hierin ondersteunen door bij u op school een training te 

verzorgen. Mail naar educatie@lexima.nl voor meer informatie 

over deze training en de kosten. 

Ouders kunnen ook bij Lexima een tutortraining volgen. De 

eerstvolgende training vindt plaats op woensdag 21 augustus 

2019. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.  

 

Stimuleren en motiveren van leerlingtutoren  

 
Bij Bouw! is het stimuleren en motiveren van tutoren belangrijk voor het goed inzetten van 

het programma. Als de tutor samen met de leerling enthousiast aan de slag gaat, zal dit de 

leesontwikkeling van de risicoleerling ten goede komen.  

Bij het selecteren van ouderejaarsleerlingen die tutor willen worden, begint het positief 

aanmoedigen van de leerlingen al. Door bijvoorbeeld het organiseren van een 

instructiemoment met de toekomstige tutoren over het doel en het nut van Bouw!. Tijdens 

dit moment kunnen zij zelf oefenen met de demoversie van Bouw!. De ouderejaarsleerlingen 

kunnen ook de opdracht krijgen om een brief of e-mail te schrijven waarin zij motiveren 

waarom zij graag tutor willen worden.  

De motivatie wordt behouden door de tutoren te betrekken bij het proces en de evaluatie 

van Bouw!. Er kan bijvoorbeeld een moment voor de tutoren worden ingepland, waarbij zij 

ervaringen, positieve- en eventuele verbeterpunten met elkaar uitwisselen. Dit kan zijn in de 

vorm van een tutorlunch.  

Wanneer de oudere leerling een tijd tutor is geweest, kan het motiverend werken als deze 

leerling de taken zelf kan overdragen aan zijn/haar opvolger. De nieuwe tutor loopt stage bij 

de ervaren tutor. Of denk eens aan een tutordiploma. Het gevoel van waardering kan er 

voor zorgen dat de tutor gemotiveerd blijft en nog een periode wil tutoren.   

 

 

mailto:educatie@lexima.nl
https://www.leximaacademie.nl/particulieren/bouw!-tutor

