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Digitale gebruikersbijeenkomsten 
Dit voorjaar willen we jullie 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. 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 en worden digitaal georganiseerd:  

 

Woensdag 27 januari 2021 

Donderdag 4 februari 2021 

Dinsdag 9 februari 2021: speciale aandacht voor S(B)O 

Donderdag 18 februari 2021 

Woensdag 3 maart 2021 

Donderdag 11 maart 2021 

 

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 

via de onderstaande link:  

https://survey.zohopublic.eu/zs/AIB8Dt  

 

Let op! U hoeft geen rekening te houden met de wijkindeling, maar kunt een voor u 

passende datum kiezen.  

 

 

 

 

https://survey.zohopublic.eu/zs/AIB8Dt
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Bouw! tijdens de lockdown 
Tijdens de eerste schoolsluiting in 2020 is gebleken dat de leesles met Bouw! vrijwel zonder 

aanpassingen kan doorgaan. Voorkom dus dat leerlingen in deze nieuwe periode van 

thuisonderwijs terugvallen op het vlak van technisch lezen en zet Bouw! in! 

 

Tips om Bouw! tijdens de lockdown in te zetten: 

 Zet Bouw! breder in: kijk welke andere leerlingen ook profijt kunnen hebben van 

Bouw! en maak voor hen een account aan. 

 Stuur de ouders de instructie Thuis aan de slag met Bouw! en de link naar de 

instructievideo. 

 Neem contact op met ouders en maak afspraken over het oefenen, bijvoorbeeld over 

de oefenfrequentie. 

 Raad ouders aan om dagelijks minimaal 3 lessen te oefenen, dan blijft het tempo 

hopelijk aansluiten bij het (voorbereidend) leesonderwijs op school. (Het zou zonde 

zijn als de leerlingen hun eerder opgedane vaardigheden verliezen.) 

 Houd wekelijks contact over de gemaakte lessen en vorderingen, geef advies en 

stuur bij waar nodig. 

 Vertel aan ouders hoe en op welk moment de toetsen afgenomen worden. Voor 

scholen hebben wij de handleiding voor toetsen op afstand zodat duidelijk is hoe het 

toetsen op afstand vormgegeven kan worden. 

 

 

Bouw! Memory 
In dit nieuwe jaar is er een leuke verrassing! We brengen een 

beetje van Bouw! naar de klas. Via het Bouw!-Start 

memoryspel kunnen leerlingen naast de tijd die ze in Bouw! 

doorbrengen ook in de klas aan de slag met de bekende 

klanken, woorden en plaatjes van Bouw!-Start. De kaartjes 

met afbeeldingen komen dubbel voor, daarnaast zijn er 

kaartjes met klanken en woorden. Kortom, dit betekent dat je 

met elk bouwdeel van Bouw!-Start wel vier varianten kan 

spelen! Zo kunnen alle leerlingen, ongeacht of ze al kunnen 

lezen, of de steunwoorden van Bouw! kennen, ook mee 

spelen! Het memory spel is dus echt een verrijking voor de klas en nu te bestellen in de 

webshop van Lexima: 

https://webshop.lexima.nl/categorie/bouw!-memory-spel  

 

 

Bouw! update 
Begin 2021 staat er weer een kleine update voor Bouw! in de planning. Er komen twee 

verbeteringen met betrekking tot lessen die niet worden afgerond door de leerling:  

 In het lessenoverzicht in Lexipoort worden de onvoltooide lessen opgenomen, met 

daarbij de oefentijd die de leerling al heeft doorgebracht in de les. Zo krijgt u een 

nog completer beeld van de daadwerkelijke tijd die een leerling elke week in Bouw! 

heeft gewerkt. 

https://www.lexima.nl/media/3508/thuis-aan-de-slag-met-bouw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hQWOpW17YGo
https://www.lexima.nl/media/3520/handleiding-toetsen-op-afstand-v2.pdf
https://webshop.lexima.nl/categorie/bouw!-memory-spel
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 In het leerlingaccount kunnen de leerling en tutor zelf de status van de les bekijken 

via de bolletjes bovenaan de les. Momenteel worden daar al groene vinkjes in 

geplaatst bij het succesvol afronden van een les en oranje vinkjes wanneer een les is 

afgerond maar nog niet voldoende beheerst wordt. In deze bolletjes wordt na 

de update een golfje getoond wanneer de les nog niet volledig is afgerond.  

 

 

Bouw! Plein 
Heeft u het Bouw! Plein in Lexipoort al ontdekt?  

Het Bouw! Plein staat vol met praktische ondersteuning, 

tips, goede voorbeelden en onderzoeken naar Bouw!. 

Weet u bijvoorbeeld niet meer zo goed waar u op moet 

letten bij het selecteren van leerlingen voor Bouw!? 

Neem dan eens een kijkje in het onderdeel ‘Praktische 

Ondersteuning’. In dit onderdeel vindt u ook 11 tips om ouderbetrokkenheid te stimuleren. 

Leest u juist graag over een school die met vluchtelingkinderen werkt in Bouw! en hoe zij dit 

aanpakken? Dit kunt u vinden in het onderdeel ‘Best Practices’. Tot slot bevat Bouw! Plein 

een forum waar u vragen kunt stellen en kunt communiceren met collega’s uit het hele land. 

Komt u binnenkort een kijkje nemen in het Bouw! Plein?  

 

Onderzoeksrapport Marjoleine Meijs bij SWV de Eem 
Van november 2019 t/m februari 2020 is Marjoleine Meijs bij bijna veertig scholen van SWV 

de Eem op bezoek geweest, onder begeleiding van Daniëlle Vogelpoel. Haar rapport bestaat 

uit adviezen die voor scholen relevant zijn, verdeeld in diverse thema’s die meerdere malen 

als complex werden ervaren door de scholen die zijn bezocht. Het rapport van Marjoleine 

voor de scholen vindt u tevens in de bijlage van de mail bij de nieuwsbrief.  

 

Gezocht: Scholen die werk willen maken van leesbevordering! 
Boekies integreert leesbevordering in het onderwijs. Het helpt leerlingen te kiezen 

voor boeken die aansluiten bij hun interesses en leesniveau. Daarnaast geeft het 

de leerkracht handvatten om werk te maken van leesbevordering. 

 

Om Boekies’ unieke aanpak van leesbevordering verder te ontwikkelen werkt Lexima samen 

met pilotscholen. Deze scholen kunnen Boekies een half jaar uitproberen. Zij worden 

begeleid in het stimuleren van leesmotivatie en leesbevorderingsactiviteiten. In ruil daarvoor 

helpen ze met de doorontwikkeling van Boekies. 
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Boekies succesvol gelanceerd in Nederland 

Boekies laat iedere leerling van groep 1 t/m 8 met plezier 

lezen. Het geheim is een groot en gevarieerd aanbod aan 

digitale lees- en informatieboeken én vooral ook de stap 

voor stap begeleiding in de boekkeuze. De interesses, het 

leesniveau en de onderwijsbehoeften van de leerling staan 

hierbij centraal.  

In Boekies lezen leerlingen online op de computer of tablet. 

Hierdoor kunnen ze thuis verder lezen waar ze gebleven zijn. 

Bovendien zijn boeken nooit meer uitgeleend. 

Leerkrachten krijgen met Boekies inzicht in het leesgedrag van hun leerlingen en ontvangen 

lesmateriaal en tips voor leesbevorderingsactiviteiten.  

Lees meer over de aanpak van Boekies  

 

Pilotschool worden: wat betekent dat? 

We zoeken pilotscholen die vanaf begin februari tot aan het einde van de zomervakantie 

willen meehelpen met het verder ontwikkelen van Boekies.  

 

Wil je als school: 

 leerlingen met plezier laten lezen? 

 deskundige begeleiding bij leesbevordering? 

 verrijkende leesomgeving voor iedere leerling? 

 een half jaar gratis gebruik maken van Boekies? 

 meehelpen met het doorontwikkelen van Boekies? 

 

Enthousiast geworden? 

Stuur een e-mail aan Marjoleine Meijs: marjoleine.meijs@lexima.nl.  

Vermeld hierin: 

 Schoolnaam, aantal leerlingen, naam stichting 

 Reden waarom jullie geschikt zijn om als pilotschool deel te nemen.   

 

Geef je school snel op! Er is een beperkt aantal scholen dat kan deelnemen. 

 

 

 

We wensen u een mooi  

en gezond 2021! 

https://www.lexima.nl/leesbevordering/boekies
mailto:marjoleine.meijs@lexima.nl

