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Bouw! opstarten in het nieuwe schooljaar 
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang en de herfstvakantie staat weer voor de deur. 

Vorig schooljaar hebben de corona-maatregelen en lockdown zichtbaar effect gehad op de 

inzet van Bouw!; o.a. doordat het oefenen tijdelijk volledig afhankelijk was van ouders thuis 

en dat ouderejaarsleerlingen de Bouw! leerlingen niet mochten begeleiden als tutor.  

 

Nu de maatregelen versoepeld zijn, kan Bouw! op school weer opgepakt worden zoals de 

scholen dat gewend waren. Zo wordt de inzet weer optimaal en het meest effectief.    

 

Bent u nog niet gestart? Ook na de herfstsignalering in groep 3 kunt u nog leerlingen 

laten starten met Bouw!. Bouw! is het meest effectief wanneer preventief gestart wordt 

(halverwege groep twee of bij de start van groep 3), maar ook bij de groep die na de 

herfstsignalering startte met Bouw! lieten de wetenschappelijke onderzoeken positieve 

effecten zien!  

 

Communicatie met ouders van tutees en tutoren  
Om voldoende oefentijd met Bouw! te realiseren, vragen scholen ouders vaak om thuis te 

oefenen met Bouw!. Om ouders goed te informeren, kunt u gebruik maken van:  

- Video met tutorinstructie: https://youtu.be/hQWOpW17YGo  

- Informatiebrief voor ouders van leerlingen die met Bouw! gaan werken (zie voorbeeld 

in de bijlage)  

 

Naast het thuis oefenen, oefenen leerlingen natuurlijk ook op school met Bouw!. Veel 

scholen kiezen ervoor om hierbij ouderejaars leerlingen in te zetten als tutor. Om ouders 

van deze leerlingen hierover te informeren, kunt u gebruik maken van de voorbeeld 

informatiebrief in de bijlage van deze nieuwsbrief.  

 

mailto:swvdeeeem@lexima.nl
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v o o r  b e t e r  l e z e n  e n  l e r e n !  
 

 

Scholing Bouw! SWV de Eem schooljaar 2021-2022 
Voor schooljaar 2021-2022 staan er nog twee mooie Bouw! scholingen op de planning voor 

de scholen van SWV de Eem. Op 23 november 2021 een uitwisselingsbijeenkomst 

voor Bouw! coördinatoren. Daarnaast herhalen we op 18 januari 2022 wegens succes 

de online training voor leerkrachten van groep 2-4.  

 
Uitwisselingsbijeenkomsten Bouw!  

Ben je Bouw! coördinator met enige ervaring en wil je meer kennis over Bouw! opdoen en 

uitwisselen? Kom dan naar de uitwisselingsbijeenkomst 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) 

- Selectie Bouw! bij de kleuters 

- Wat zijn de adviezen als de leerling vastloopt in Bouw!?  

- Bouw! en NT2 

- Ouderbetrokkenheid bij Bouw! 

- Intervisie: uitwisseling van tips en tops in deelgroepen over een casus naar keuze 

((risico op) leesproblemen + NT2 of ASS of Hoogbegaafdheid) 

 

Aanmelden  

Meld je nu aan via: https://survey.zohopublic.eu/zs/kLB8tL   

 

Online training Bouw! voor leerkrachten van groep 2 t/m 4 

Speciaal voor leerkrachten van groep 2 t/m 4 organiseren wij een online training 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 u wat de belangrijkste kenmerken van Bouw! zijn 

- weet u wat de doelgroep van Bouw! is en hoe u de risicoleerlingen selecteert 

- weet u meer over de wetenschappelijke onderbouwing achter Bouw! 

- kunt u werken met Lexipoort en de voor u belangrijke gegevens interpreteren en 

monitoren 

- kunt u Bouw! toetsen afnemen bij uw leerlingen 

 

Meldt u nu aan! 

 

Datum en tijd:  

18 januari 2022, 14.30-15.30 uur 

 

 

https://survey.zohopublic.eu/zs/kLB8tL


 

 

v o o r  b e t e r  l e z e n  e n  l e r e n !  
 

Locatie 

Online via Webinarjam 

 

Aanmelden  

Meldt u nu aan via: https://survey.zohopublic.eu/zs/yyh76Y  

 

Heeft u een andere trainingsvraag of passen bovengenoemde data niet? Neem dan contact 

met ons op via swvdeeem@lexima.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.  

Hier zullen voor de school geen kosten aan verbonden zijn.  
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