Cursussen Bouw! schooljaar 2021-2022
Uitwisselingsbijeenkomsten Bouw!
Ben je Bouw! coördinator met enige ervaring en wil je meer kennis over Bouw! opdoen
en uitwisselen? Kom dan naar een van de uitwisselingsbijeenkomsten van Bouw!.
Tijdens deze bijeenkomsten komt aan bod:
- Actualiteiten en aandachtspunten rondom het werken met Bouw!
- Hoe onderhoud je de vaardigheden van leerlingen die met Bouw! hebben gewerkt
en/of een dyslexiebehandeling hebben afgerond (terugvalpreventie)
- Thema (elke bijeenkomst staat het hier beneden genoemde thema centraal)
- Intervisie: uitwisseling van tips en tops in deelgroepen.
Meld je nu aan!
Data en tijden + het thema
- donderdag 7 oktober 2021: 9.30-11.00 uur
o Bouw! en NT2
- woensdag 13 oktober 2021: 15.00-16.30 uur
o Ouderbetrokkenheid bij Bouw!
- dinsdag 23 november 2021: 13.00-14.30 uur
o Selectie Bouw! bij de kleuters
o Wat zijn de adviezen als de leerling vastloopt in Bouw!?
Op 13 oktober nodigen wij speciaal de SO/SBO scholen uit, om ook tussen deze scholen
uitwisseling mogelijk te maken. Scholen in het regulier onderwijs zijn uiteraard ook
welkom.
Locatie
Volgt. Indien de corona-regels dit toestaan, zal de bijeenkomst doorgaan op een locatie
in de regio van SWV de Eem.
Aanmelden
Meld je nu aan via: https://survey.zohopublic.eu/zs/kLB8tL
Bij de bijeenkomsten in oktober verloten wij per bijeenkomst onder de aanwezigen 2x
toegang tot de online lezingen van Nationale Dyslexie Conferentie 2021!
Online informatiebijeenkomst Bouw! voor leerkrachten groep 6 t/m 8
Speciaal voor leerkrachten van groep 6 t/m 8 organiseren wij online
informatiebijeenkomsten over Bouw! In deze bijeenkomst krijg je in 45 minuten de
informatie over Bouw! die voor jou als leerkracht van groep 6 t/m 8 relevant is, met als
belangrijkste onderwerp: de bovenbouw-tutor.
Na deze bijeenkomst:
- weet je wat de belangrijkste kenmerken van Bouw! zijn
- weet je wat de doelgroep van Bouw! is
- ken je de rol en eigenschappen van een goede bovenbouw tutor
- heb je tips meegekregen over de praktische organisatie binnen de school

-

weet je meer over de wetenschappelijke onderbouwing van Bouw!

Meld jenu aan!
Data en tijden
- woensdag 22 september 2021: 16.00-16.45 uur
- donderdag 14 oktober 2021: 14.30-15.15 uur
Locatie
Online via Webinarjam.
Aanmelden
Meld je nu aan via: https://survey.zohopublic.eu/zs/eCB8AF
Per bijeenkomst verloten wij onder de aanwezigen 2x toegang tot de online lezingen van
Nationale Dyslexie Conferentie 2021!

Online training Bouw! voor leerkrachten van groep 2 t/m 4
Speciaal voor leerkrachten van groep 2 t/m 4 organiseren wij online trainingen rondom
Bouw! In deze training krijg je in 60 minuten de informatie over Bouw! die voor jou als
leerkracht van groep 2 t/m 4 relevant is, met als belangrijkste onderwerpen: de selectie
van leerlingen, het interpreteren van resultaten en het afnemen van toetsen.
Na deze bijeenkomst:
- weet je wat de belangrijkste kenmerken van Bouw! zijn
- weet je wat de doelgroep van Bouw! is en hoe u de risicoleerlingen selecteert
- weet je meer over de wetenschappelijke onderbouwing achter Bouw!
- kun je werken met Lexipoort en de voor u belangrijke gegevens interpreteren en
monitoren
- kun je Bouw! toetsen afnemen bij uw leerlingen
Meld je nu aan!
Data en tijden
- woensdag 22 september 2021: 14.30-15.30 uur
- donderdag 14 oktober 2021: 15.45-16.45 uur
Locatie
Online via Webinarjam.
Aanmelden
Meld je nu aan via: https://survey.zohopublic.eu/zs/1FB8Me
Per training verloten wij onder de aanwezigen 2x toegang tot de online lezingen van
Nationale Dyslexie Conferentie 2021!
Heb je een andere trainingsvraag of passen bovengenoemde data niet? Neem dan
contact met ons op via swvdeeem@lexima.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.

