WAT DOET DE STUURGROEP BOUW!?
Sinds juni 2017 biedt SWV de Eem Bouw! aan voor alle scholen vallend onder SWV de Eem met
als hoofddoel het percentage dyslexieverklaringen terug te dringen naar de wetenschappelijk
verwachte 3,6%.
Om de implementatie van Bouw! op de scholen te ondersteunen en te borgen, is er een
stuurgroep Bouw! actief vanuit het SWV de Eem.
De stuurgroep heeft onder andere een aantal subdoelen opgesteld die ervoor moeten zorgen
dat het hoofddoel bereikt wordt. Deze doelen worden door de stuurgroep gemonitord.:
•
•
•
•
•

•

In groep 2 worden leerlingen gescreend met een gedegen instrument (bijv. Anneke Smits
toets). Samen met de ib’er wordt gekeken wie in aanmerking komt voor Bouw!.
Op basis van de herfstsignalering in groep 3 (of op een vergelijkbaar moment) worden
extra leerlingen geselecteerd voor het werken met Bouw!.
Gericht wordt op de inzet van Bouw! voor de zwakste 25% van de leerlingen op school. Bij
een hoger selectiepercentage wordt gekeken naar de intensivering van groepsaanbod.
De leerkrachten van de groepen 2, 3 en 4 hebben kennis van het programma Bouw!.
Elke school heeft een Bouw! coördinator* die de Bouw! Vaardigheidstraining (voorheen
Bouw! coördinatortraining) heeft gevolgd. Naast deze Bouw! coördinator is er een
schaduwpersoon aangewezen die kan de coördinator kan ondersteunen of vervangen
waar nodig.
De ib’er** houdt zicht op de bovenstaand doelen en de inzet van Bouw!, en acteert waar
nodig.

* Bij voorkeur wordt deze Bouw! coördinator gefaciliteerd voor de werkzaamheden in taakuren.
**Wanneer deze niet zelf ook Bouw! coördinator is.

Concreet betekent dit het volgende:
•
•

•

De stuurgroep komt 5/6 keer per schooljaar bij elkaar
Tijdens de bijeenkomsten bespreekt de stuurgroep o.a. de resultaten van evaluatieinstrumenten en benodigde vervolgacties, de inhoud van het trainingsaanbod en de
bijstelling van het bovenschools Bouw! beleid
De stuurgroepleden zijn indien nodig aanwezig bij intervisiebijeenkomsten Bouw! om
good practices te delen
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•

De stuurgroepleden zijn eerste aanspreekpunt bij vragen vanuit de scholen, brengen
belangrijke informatie over Bouw! ter sprake in hun eigen ib-netwerk en benaderen
scholen actief om mee te denken over de uitvoering van Bouw!.
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