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Kom naar de Bouw! Gebruikersbijeenkomst! 
 

De eerste Gebruikersbijeenkomsten zijn inmiddels een feit! De deelnemers gaven na afloop 

van iedere bijeenkomst aan dat ze het een waardevolle besteding van hun tijd vonden! 

Enkele reacties van deelnemers: 

"Het was een zinvolle bijeenkomst omdat we met andere gebruikers konden bespreken waar we 
tegenaan liepen, maar we vertelden elkaar ook wat goed ging. De verkregen tips en tops zijn 
direct inzetbaar. Het is, wat ons betreft, echt een aanrader om naar een 
gebruikersbijeenkomsten te gaan!" -Yvonne Bruggink, internbegeleider & Ariënne van Wijk, 
leerkracht groep 3, OBS De Border 
“Fijn om ervaringen uit te wisselen! Je wordt weer even op scherp gezet tijdens deze praktische 
bijeenkomst.”- Stefanie Kuitert, leerkracht en leesspecialist ASV 
 

Je hebt nog de mogelijkheid om je in te schrijven voor een van de komende 

gebruikersbijeenkomsten! De eerstvolgende staat gepland voor woensdag 19 februari a.s.  

 

Extra Gebruikersbijeenkomst op donderdag 16 april  
Op veler verzoek is een extra gebruikersbijeenkomst Bouw! gepland. Op donderdagmiddag 

16 april is iedereen die met Bouw! werkt van harte welkom op het bestuurskantoor van SWV 

de Eem. 

 

Klik hier en meld je vandaag nog aan voor een van de Gebruikersbijeenkomsten! 

 

https://www.swvdeeem.nl/voor-scholen/kennisdelen/leerkrachten/training-gebruikersbijeenkomst-bouw-in-de-wijk/
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Vernieuwde Bouw!  
 

Sinds begin dit jaar zijn alle scholen aan het werk met de nieuwe versie van Bouw!. We 

horen al veel positieve reacties op de verbeteringen die zijn doorgevoerd en nog steeds 

wordt er achter de schermen hard gewerkt om Bouw! nóg beter te maken. Zo wordt het 

binnenkort mogelijk om als begeleider direct vanuit het eigen account toetsen af te nemen 

en ook te zien hoeveel lessen leerlingen 

verwijderd zijn van een toets.  

 
Bij een nieuw programma hoort uiteraard een 

nieuwe handleiding en ook de aftekenbladen 

hebben een metamorfose ondergaan.  

 
Nog op zoek naar meer informatie over de 

begeleiders- en beheerdersfuncties? Bekijk dan 

eens de instructiefilmpjes op Lexipoort in het 

documentatiegedeelte onder ‘Producten’. 

 

 

Startmomenten Bouw!  

Wanneer begint een risicoleerling met Bouw!? 

 

In de maanden februari en maart gaan weer veel leerlingen van groep 2 beginnen met het 

programma Bouw!. Vanaf midden groep 2 starten heeft verschillende voordelen voor de 

leerling. Uit steeds meer onderzoeken komt naar voren dat een preventieve aanpak 

effectiever is voor het terugdringen van het aantal kinderen met leesproblemen dan wachten 

totdat er eenmaal een achterstand is ontstaan. Door midden groep 2 te starten krijgen de 

risicoleerlingen een voorschot op het onderwijs in groep 3. De individuele instructie en 

directe feedback die zij bij Bouw! ontvangen, zorgen ervoor dat ze beter mee kunnen komen 

in de klas. Niet alleen met lezen, maar ook bij andere leergebieden waarbij gelezen wordt. 

Dit heeft weer positieve effecten op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerling.  

 
De huidige periode (januari/februari) is daarom een goed moment om te screenen welke 

kinderen een risico lopen op een leesprobleem zodat zij binnenkort kunnen starten met 

Bouw!. Mocht midden groep 2 starten niet lukken dan is later in het jaar of begin groep 3 

starten ook een mogelijkheid. Aangezien er nog geen officiële meetmomenten zijn geweest, 

wordt dit nog steeds gezien als preventie. Later starten betekent echter dat de leerling met 

minder bagage in groep 3 start, waardoor het minder kan profiteren van de voordelen van 

een eerdere interventie.  

 
Bekijk hier ook prof. dr. Aryan van der Leij over het belang van vroege interventie. 

 

 

https://www.lexima.nl/media/3456/handleiding-bouw-versie-10-januari-2020.pdf
https://www.lexima.nl/nieuws/bouw-aftekenbladen
https://login.lexipoort.nl/account/login
https://www.youtube.com/watch?v=BjpLEW-HLvQ&list=PLrXg1bdZe8Bk5JSIydI5bBAr3x7qKNmMs
https://www.lexima.nl/media/3450/12-2019-bouw-aftekenbladen.pdf
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Veelgestelde vragen 

Hoe kan de ouderbetrokkenheid bij het oefenen met Bouw! worden 

vergroot? En wat gebeurt er wanneer het oefenen thuis niet lukt?  

 

Veel scholen verdelen de oefenmomenten die een leerling per week 

oefent met Bouw! over twee locaties. Er wordt bijvoorbeeld twee keer 

op school geoefend en twee keer thuis. Afhankelijk van het zorgniveau 

oefent een leerling 40 tot 60 minuten per week. Het oefenen met 

Bouw! is het meest effectief wanneer de oefentijd verspreid is over 3 

keer per week 20 minuten of 4 keer per week 15 minuten.  

 

Voor ouders/verzorgers kan het een uitdaging zijn om twee keer per 

week met hun kind thuis met Bouw! te oefenen. 

 

Tips voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid: 

 

1. Laat ouders tijdens schooltijd oefenen. Wanneer de leerkracht vaste momenten afspreekt 

waarop de ouder gaat oefenen op school, biedt dit meer structuur.  

 

2. Organiseer een informatieavond gericht op preventie en laaggeletterdheid, waarbij Bouw! 

wordt uitgelicht. De noodzaak om regelmatig te oefenen wordt dan helder. 

 

3. Koppel ouders die ervaring hebben met Bouw! aan ouders die nog niet hebben gewerkt 

met Bouw!. Zij leren op deze manier van elkaar.     

 

4. Deel het lessenoverzicht met ouders. Hierdoor wordt het overzichtelijk waar de leerling is 

met Bouw! en welke voortgang er nodig is om Bouw! te doorlopen. 

 

5. Neem een nieuwsbericht op in de nieuwsbrief, waarbij wordt benadrukt hoe belangrijk het 

is om te oefenen. 

 

Wat als ouders thuis niet (kunnen) oefenen? 

 

De invulling van zorgniveau 3 blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de school. Het is 

heel fijn als ouders betrokken zijn en een bijdrage kunnen leveren. Belangrijk daarbij is dat 

ouders goed het belang inzien van thuis oefenen met Bouw!. Mocht er desondanks thuis niet 

gewerkt (kunnen) worden met Bouw! dan zoekt de school naar een andere oplossing zodat 

er uiteindelijk wel voldoen wordt aan de eisen van zorgniveau 3. In de handreiking voor de 

invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 vindt u meer informatie over deze eisen.  

 

 

https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf
https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/02/2019-Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2.pdf
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Nieuw! Film praktijkroute groep 1 en 2 
Ontwikkeld door het Landelijk Stimuleringsprogramma Dyslexie  

 
Hoe bied je als leerkracht van groep 1 en 2 een rijk taalaanbod aan? 

Wat moet je eigenlijk allemaal doen in groep 1 en 2, wat staat er in 

het protocol? Hoe gaan we om met risicoleerlingen op het gebied van 

lezen? Welke rol spelen de IB’er, de directeur en het 

samenwerkingsverband? 

 

In het najaar van 2019 is een film ontwikkeld als onderdeel van de ‘praktijkroute’ voor het 

basisonderwijs. De film bij de praktijkroute groep 1 en 2 laat zien wat een preventieve 

aanpak inhoudt in de groep. In de film zien we hoe een leerkracht voor een rijk taalaanbod 

zorgt in de groepen 1 en 2. Ook het belang van een integrale aanpak leesproblemen, 

laaggeletterdheid en dyslexie wordt zichtbaar gemaakt in de film. De IB’er en de directeur 

ondersteunen de leerkracht zowel procesmatig als beleidsmatig. De beleidsmedewerker van 

het samenwerkingsverband komt aan het woord: ‘We doen het met z’n allen!’. Daarnaast 

komt de inzet van Bouw! uitgebreid aan bod. Bekijk hier de film 

 

 

Leesvaardigheid zorgwekkend volgens PISA-
onderzoek 
 

Op 3 december 2019 zijn de resultaten bekend gemaakt van het 

grootschalig Europees PISA-onderzoek over onder andere de 

leesvaardigheid van 15-jarige leerlingen ten opzichte van andere 

leerlingen in Europa. En wat blijkt? Bijna een kwart van de leerlingen 

leest niet op niveau en 1 op de 4 leerlingen loopt risico op 

laaggeletterdheid. Deze uitkomsten zijn zorgwekkend want 

Nederlandse leerlingen scoren lager dan voorgaande jaren en voor 

het eerst ook lager dan de 15 andere Europese landen die meededen 

aan het onderzoek. 

 

Meer weten? Klik hier voor het rapport.   

 
 

https://dyslexiecentraal.nl/doen/praktijkroute/praktijkroute-basisonderwijs/praktijkroute-basisonderwijs-groep-1-en-2/film
http://www.pisa2018.nl/resultaten/
http://www.pisa2018.nl/resultaten/
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Nieuw! Het Lexima Magazine 2020  
 

Het nieuwe Lexima Magazine is uit! Het Lexima Magazine 

bevat reportages, portretten, wetenschappelijke achtergronden, 

interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en 

digitale kansen bij dyslexie, laaggeletterdheid en andere lees-, 

schrijf- en taalproblemen.  

 

In deze editie zijn tal van artikelen over de preventie van 

leesproblemen met Bouw! te vinden. 

 

U kunt het nieuwe magazine online bekijken of gratis bestellen.   

 

 

Nationale Dyslexie Conferentie 2020 
 

De Nationale Dyslexie Conferentie is hét evenement over leesproblemen, laaggeletterdheid 

en dyslexie! Het programma bestaat uit 45 lezingen, waaruit u zelf uw programma 

samenstelt. 

 

Een greep uit het aanbod: 

 

 De meeste leesproblemen zijn het gevolg van kwaliteitsproblemen - Dr. Kees 

Vernooy 

 Dyslexie en Meertaligheid: uitdagingen voor diagnostiek en behandeling - Dr. 

Petra Bos 

 Nature en nurture van dyslectici, snellezers, leeshaters en boekenwurmen - 

Dr. Elsje van Bergen 

 Effectief schrijfonderwijs: vaardige en gemotiveerde schrijvers - Dr. Fien de 

Smedt 

 

Bekijk hier het volledige programma. 

 

Nieuw: Voor onderwijsbestuurders en beleidsmakers 

organiseren wij dit jaar de Nationale Dyslexie Conferentie 

Bestuur & Beleid.  

 

 

https://www.lexima.nl/nieuws/lexima-magazine-2020
https://formulieren.lexima.nl/lexima-magazine
https://www.nationaledyslexieconferentie.nl/programma
https://www.nationaledyslexieconferentie.nl/bestuur-en-beleid
https://www.nationaledyslexieconferentie.nl/
https://www.lexima.nl/nieuws/lexima-magazine-2020

