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Afscheid Anneke Wieldraaijer en Daniëlle Vogelpoel 
 

Tijdens de stuurgroepbijeenkomst op 13 juli a.s. hebben zowel Anneke Wieldraaijer als 

Daniëlle Vogelpoel afscheid genomen van de stuurgroep Bouw! en SWV de Eem. 

 
Anneke Wieldraaijer heeft als intern begeleider van de Van Amerongenschool in Bunschoten 

het initiatief genomen het programma Bouw! te introduceren bij SWV de Eem. Zij is vanaf 

de start van het project Bouw! nauw betrokken geweest bij de projectgroep. Anneke: “In 

mei 2017 was de eerste stuurgroep vergadering van Bouw bij SWV de Eem. In augustus 

2017 krijgen alle scholen die vallen binnen het samenwerkingsverband gratis toegang, voor 

alle leerlingen die dat nodig hebben, tot het computerprogramma Bouw! Wat een mooie 

ontwikkeling. Financiën kunnen nu geen belemmering zijn om preventief leerlingen te helpen 

die problemen kunnen krijgen met het leren lezen.  

Vanaf het begin ben ik bij dit proces betrokken geweest. Op mijn eigen school (de van 

Amerongenschool in Bunschoten) heb ik kunnen ervaren dat het leesproces veel vlotter 

verloopt als de risicoleerlingen met Bouw werken. Veel collega’s binnen het 

samenwerkingsverband heb ik kunnen helpen met de implementatie van dit mooie 

programma. Ik heb hier altijd veel voldoening uit gehaald. 

Nu is het tijd om afscheid te nemen, ik ga met pensioen en ga de stuurgroep verlaten. 

Fettina van Amerongen (basisschool de Vlucht in Bunschoten Spakenburg) zal mij in de 

stuurgroep opvolgen en daar heb ik alle vertrouwen in.  

Veel succes allemaal met Bouw!” 
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Ook Daniëlle Vogelpoel gaat na de zomer een nieuwe uitdaging aan. “De afgelopen drie jaar 

ben ik met heel veel plezier projectleider Bouw! van SWV de Eem geweest. Ik heb genoten 

van het samenwerken met alle betrokkenen. Ik ben zeer onder de indruk geraakt van het 

engagement van veel scholen om Bouw! tot een succes te maken om zo leesproblemen bij 

hun leerlingen te voorkomen. Het was fijn om die betrokkenheid ook terug te zien in de 

contacten die ik met scholen heb gehad. Kers op de taart waren de gebruikersbijeenkomsten 

in de wijken waar op een positieve manier ervaringen en tips met elkaar gedeeld werden. 

Veel waardering heb ik ook voor de discipline waarmee 22 scholen meewerken aan het 

onderzoek van de UvA. Ik ga er vanuit dat deze inzet zich vertaalt in een mooi 

wetenschappelijk onderbouwd resultaat waar jullie als SWV de Eem trots op kunnen zijn! 

Met een gerust hart draag ik dit mooie project over aan mijn collega’s Suzan Ramakers en 

Rosalin van der Hoeven. Voor iedereen binnen SWV de Eem: Enorm bedankt voor de 

samenwerking en een hele fijne zomer gewenst!”   
 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Suzan Ramakers en ik zal per schooljaar 2020-2021 jullie 

nieuwe projectleider zijn binnen SWV de Eem.  

Al enige tijd draai ik met Daniëlle Vogelpoel mee, zodat ik jullie project goed 

leer kennen.  

Graag vertel ik jullie kort iets over mijzelf:  

Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Lexima en ik begeleid meerdere 

bovenschoolse implementatietrajecten. Ik ben orthopedagoog en tijdens 

mijn opleiding pedagogische wetenschappen heb ik gekozen voor de afstudeerrichting 

lichamelijke beperkingen & chronische ziekten. Mijn interesse ging toen al uit naar 

technische ondersteuning die je kunt bieden aan mensen die dat vanwege een beperking 

nodig hebben en het belang van het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 

Na mijn afstuderen heb ik een vervanging gedaan in het cluster 3 Voortgezet Onderwijs en 

een vervanging in het regulier Voortgezet Onderwijs. Na deze vervangingsperiode kwam de 

vacature bij Lexima voorbij en hierin zag ik mijn drijfveer, namelijk ‘leerlingen die dat nodig 

hebben, ondersteunen met ICT’, volledig terugkomen. Inmiddels heeft Lexima met het 

programma Bouw! de focus verlegd van het ondersteunen van leerlingen met lees- en 

spellingproblemen naar het voorkomen van onnodige leesproblemen. Een ontzettend mooie 

ontwikkeling, want voorkomen is altijd beter dan genezen (of ondersteunen)!  

In september 2020 verwacht ik mijn tweede kindje, vandaar dat er een tweede projectleider 

vanuit Lexima is aangesteld, namelijk mijn collega Rosalin van der Hoeven.  

 

 

Mijn naam is Rosalin van der Hoeven en ik zal tijdens het 

zwangerschapsverlof van Suzan de rol van projectleider voor SWV de Eem 

op me nemen. Wellicht kennen enkelen van jullie mij nog. Begin 2019 ben 

ik begonnen aan mijn stage bij Lexima ter afronding van mijn master 

Toegepaste Taalwetenschappen. Voor deze stage heb ik toen samen met 

mijn medestagiaire Joyce onderzoek gedaan naar de inzet van Bouw! bij 

SWV de Eem. Na afronding van mijn stage en opleiding ben ik afgelopen 

september gestart als trainer bij Lexima. Inmiddels begeleid ik daarnaast 

een aantal bovenschoolse projecten en is het daarvoor extra leuk om weer bij jullie 

organisatie betrokken te zijn.  
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Algemeen mailadres 
 

Om het communiceren met de projectleiders van Lexima eenduidig te laten verlopen, is een 

speciaal mailadres aangemaakt voor SWV de Eem.  

Vanaf het uitkomen van deze nieuwsbrief verloopt alle mailverkeer met Suzan en Rosalin via 

swvdeeem@lexima.nl  
 

 

Nieuwe gebruikersbijeenkomsten Bouw! i.s.m. Poortwachter 
 
In het nieuwe schooljaar willen we jullie natuurlijk weer de gelegenheid geven om 

ervaringen met collega’s m.b.t. Bouw! uit te wisselen. Daarom worden er in de eerste 

maanden van 2021 gebruikersbijeenkomsten georganiseerd per wijk. Omdat er vaak vragen 

zijn over de inzet van de Poortwachter, hebben we Maaike Houtman uitgenodigd een deel 

van het programma te verzorgen! 

 

Het programma bevat de volgende onderdelen: 

- Ervaringen Bouw! delen met collega-scholen; 

- Poortwachter: Aanmeldprocedure, nieuws + beantwoorden vragen 

- De nieuwste ontwikkelingen rondom (onderzoek naar) Bouw! 

- Wat na Bouw? Mogelijkheden voor remediëren en compenseren 

 

Alle bijeenkomsten zijn van 15:00 tot 17:00 uur op nog nader te bepalen locaties. 

Data per wijk: 

Woensdag 27 januari 2021: Amersfoort 1 

Donderdag 4 februari 2021: Amersfoort 2 

Dinsdag 9 februari 2021: Amersfoort 3 + alle SBO-scholen 

Donderdag 18 februari 2021: Baarn + Bunschoten-Eemdijk 

Woensdag 3 maart 2021: Soest-Soesterberg 

Donderdag 11 maart 2021: Leusden-Achterveld + Woudenberg: Bestuurskantoor SWV de 

Eem 

 

Wil je je kennis omtrent Bouw! up-to-date houden, zijn er vragen waar je in de praktijk 

tegen aan loopt of heb je een goede tip om te delen? Schrijf je dan in voor een bijeenkomst 

bij jou in de buurt! Kun je niet op de datum die gepland staat voor jouw wijk? Geef je gerust 

op voor een andere datum in een andere wijk! 

 

Informatie over locaties en mogelijkheid tot inschrijven vind je via de website van SWV de 

Eem: https://www.swvdeeem.nl/voor-scholen/kennisdelen 

 

Volg komend schooljaar een training Bouw! in Leusden! 
 

Wil je de basis van Bouw! onder de knie te krijgen, je Bouw!beleid op papier zetten of je 

verder verdiepen in het programma? Geef je dan op voor de trainingen Bouw! die bij Lexima 

gegeven worden. Klik hier om de trainingen onder het kopje ‘Preventie’ te bekijken. 

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

factuur.’ 

 

Neem contact op met Rosalin van der Hoeven via swvdeeem@lexima.nl als je vragen hebt of 

om te overleggen welke training voor jou het beste is! 

mailto:swvdeeem@lexima.nl
https://www.swvdeeem.nl/voor-scholen/kennisdelen
https://www.lexima.nl/academie/onderwijsprofessionals
mailto:swvdeeem@lexima.nl
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Nieuwste ontwikkelingen in Bouw! 
 

Bouw! en Lexipoort blijven continu in doorontwikkeling. Zo zijn er in de afgelopen maanden 

weer een aantal handige functies toegevoegd aan Lexipoort.  

 

Producten (begeleideromgeving): 

-Bij elke leerling staat het aantal lessen tot de volgende toets weergegeven.  

-Een grafiek van leerlingen met de verdeling over de actuele bouwdelen is toegevoegd. 

Hierin kan gefilterd worden op 

leerjaar en op leerling. 

-In het resultatenoverzicht van de 

leerling, is een grafiek toegevoegd 

met zijn progressie per maand.  

 

Beheer (beheerderomgeving): 

-Abonnementspagina is toegevoegd. 

Hier vindt de beheerder informatie over de actieve abonnementen en licenties. 

-Aan meerdere professionals/leerlingen tegelijk een product of rol toekennen/verwijderen. 

-Het profiel van een leerling of onderwijsprofessional kan nu makkelijk gewijzigd worden. 

 

 
Support (zichtbaar voor begeleiders en beheerders):  

-Veelgestelde vragen over Lexipoort. 

-Handleidingen.  

 

Wil je al deze nieuwe functies gedemonstreerd zien? Bekijk dan hier onze release-film. 

 
 

Bouw! en Basispoort 
 

Werkt u op uw school met Basispoort? Dan is het nu mogelijk om een koppeling te maken 

met Bouw!. Hierdoor gaat het 

beheer en het inloggen van de 

leerlingen in Bouw! nog 

makkelijker!  

 

De koppeling heeft de volgende voordelen: 

-Alle gebruikers van de school kunnen in één keer worden ingeladen en in bulk gekoppeld 

worden aan Bouw! (of een ander product waarmee Lexipoort werkt). 

-De gebruikers kunnen door in te loggen in Basispoort direct werken in Bouw! (en hoeven 

dus niet nogmaals apart in Bouw! in te loggen). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w55zcnIIpvg&feature=youtu.be
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Wilt u gebruik maken van deze Basispoortkoppeling? Neem dan contact op met onze 

technische helpdesk: helpdesk@lexima.nl. Bellen is ook mogelijk: 033-434-8000 (optie 3).  

 

 

Binnenkort beschikbaar! Totaaloverzicht progressie leerlingen 
 

Binnenkort zal in Lexipoort in het menu ‘producten’ onder ‘leerlingen’ een nieuwe tabel te 

vinden zijn. Hierin ziet u als 

begeleider in één oogopslag 

de vooruitgang van uw 

leerlingen. Per maand wordt 

de hoogst afgeronde les van 

elke leerling weergegeven. 

Het is mogelijk om te 

filteren op leerjaar en op de 

startdata van de leerlingen.  

 
 

Bouw! in een 1,5 metersamenleving 

 

We mogen weer naar school! Maar wel met inachtneming van de adviezen van het RIVM. 

Hoe kunnen leerlingen met Bouw! werken in combinatie met deze adviezen? In dit document 

geven wij u graag aan aantal suggesties. 

 
 

Digitale leesondersteuning na Bouw! 
 

Na 1,5 tot 2 jaar werken met Bouw! hebben de meeste leerlingen het programma volledig 

afgerond. Mogelijk hebben zij na Bouw! nog extra leesondersteuning nodig. Lexima biedt 

hiervoor verschillende digitale oplossingen, met o.a. de programma’s Letterster, Flits! 

Tutorlezen en Boekies.  

 

Pak lees- en spellingproblemen aan met Letterster 

Letterster is een nieuw programma dat een alles-

in-één-oplossing biedt om lees- en 

spellingproblemen aan te pakken. Met een 

intaketoets wordt het startniveau van de leerling 

bepaald. De oefeningen in Letterster zijn volledig 

afgestemd op datgene wat de leerling nodig heeft. 

Zo geeft de school passende ondersteuning op het 

gebied van lezen en spellen op zorgniveau 3. 

Letterster ondersteunt leerlingen uit groep 4 tot en 

met groep 8 met lees- en/of spellingachterstanden 

of dyslexie. Lees hier meer over het programma.  

 

mailto:helpdesk@lexima.nl
https://www.lexima.nl/support/bouw-support/bouw-tutorlezen-thuis
https://www.lexima.nl/remedieren/letterster
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Automatiseer het leesproces met Flits! Tutorlezen  

Flits! Tutorlezen richt zich op het automatiseren van het leesproces op 

woordniveau. Het programma is in te zetten voor leerlingen van groep 3 tot 

en met groep 8. De leerling oefent samen met een tutor. Docenten krijgen 

met uitgebreide rapportages inzicht in de voortgang van de leerlingen. Lees 

hier meer over Flits! Tutorlezen. 

 

Bevorder leesplezier met Boekies 

Boekies is de ideale online schoolbibliotheek waarmee 

leerlingen van groep 1 t/m groep 8 optimaal gestimuleerd 

worden leeskilometers te maken, op school en thuis. 

Leesplezier staat hierbij voorop. Het grootste aanbod met de 

meeste variatie in boeken en de audiovisuele 

ondersteuningsfuncties voor leeszwakke leerlingen, maken 

Boekies een krachtig instrument voor leesbevordering. De 

leerkracht kan de leesontwikkeling van de leerling volgen en 

inspringen op zijn persoonlijke interesses en vaardigheden. 

Met een groeiende collectie van bijna 2.000 (en binnenkort 

2.500) digitale kinderboeken zit er voor elk kind wel wat leuks tussen! 

Lees hier hoe Boekies leesplezier bevordert. 

 

 

 

Externe RT’er als Bouw!-Coördinator  
 

Regelmatig horen wij inspirerende verhalen over hoe Bouw! geïmplementeerd is op de 

scholen. Zo hoorden wij het verhaal van Miranda Versluis die als externe Remedial Teacher 

Bouw! coördineert op twee scholen. Naast haar eigen RT-praktijk werkt ze ongeveer een uur 

per week als Bouw! begeleider en coördinator. Ze is in die rol verantwoordelijk voor het 

aanmaken van de accounts, de instructie voor tutoren, de afname van toetsen, de evaluatie 

met tutoren en het beantwoorden van vragen. Doordat Miranda een ervaren RT-er is en 

gestructureerd te werk gaat, kan ze in dit uur per week ongeveer 13 kinderen begeleiden. 

De scholen waarvoor zij werkt ervaren verlichting van de werkdruk en meer expertise. 

Benieuwd hoe Miranda als externe RT-er op de twee scholen wordt ingezet? Lees het hier.  

 

 

Gebruikerservaring: Toetsen op afstand met Bouw! 
Door Marianne Mundt-Stolk 
 
De coronacrisis zorgde voor een nieuwe uitdaging voor scholen. Hoe te zorgen dat het 

onderwijs voortgang kon vinden terwijl de kinderen thuis zaten? Intern begeleider Marianne 

Mundt-Stolk deelde met ons haar ervaringen over hoe zij Google Remote Desktop Sharing 

ontdekte als hulpmiddel bij het afstandsonderwijs, onder andere om toetsen Bouw! af te 

https://www.lexima.nl/remedieren/flits-tutorlezen
https://www.lexima.nl/remedieren/flits-tutorlezen
https://lexima.us1.list-manage.com/track/click?u=07301784d4fed36e712ae6669&id=7467d19a79&e=7712fb45da
https://www.lexima.nl/ervaringen/externe-bouw-cooerdinator-lang
https://lexima.us1.list-manage.com/track/click?u=07301784d4fed36e712ae6669&id=53202daf3d&e=7712fb45da
https://lexima.us1.list-manage.com/track/click?u=07301784d4fed36e712ae6669&id=a415cf00b1&e=7712fb45da
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nemen. Ook nu de scholen weer open zijn, ziet zij kansen om dit in te zetten. Lees hier haar 

verhaal.  

 
 

Vervolgonderzoek Bouw! bij SWV de Eem 
 

In het voorjaar van 2018 is vanuit Lexima een onderzoek gestart naar het gebruik van 

Bouw! binnen Samenwerkingsverband de Eem. Van november 2019 t/m februari 2020 is 

Marjoleine Meijs, destijds stagiaire bij Lexima, voor dit onderzoek bij ongeveer 40 scholen 

op bezoek geweest. Er werd gevraagd naar hun ervaringen met het gebruik van Bouw! en 

per school werden individuele tips en adviezen meegegeven.  

Over het algemeen zijn de scholen van SWV de Eem erg positief over Bouw! en loopt het op 

de meeste scholen naar wens. Veel scholen hadden dezelfde twijfels en vragen. Zo waren er 

bijvoorbeeld veel scholen die aangaven Bouw! voortijdig af te breken wanneer leerlingen 

goed mee konden komen met de klas. Vanwege groter en langduriger effect is aan deze 

scholen het advies meegegeven Bouw! in principe altijd af te maken. Benieuwd naar meer 

adviezen? Lees hier het volledige artikel.  

 

 

Bouw! in de zomervakantie 
 

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? Lexima verstuurt 

binnenkort een speciale Bouw! Vakantie Special. Hierin vindt u tips en oefeningen waarmee 

ouders in de vakantie op een leuke manier door kunnen oefenen met klanken en woorden.  

 

 

 

  Een fijne zomervakantie gewenst! 

https://www.lexima.nl/ervaringen/toetsen-op-afstand-met-bouw
https://www.lexima.nl/ervaringen/toetsen-op-afstand-met-bouw
https://www.lexima.nl/publicaties/onderzoek-naar-implementatie-van-bouw-bij-samenwerkingsverband-de-eem

