Doe mee met de pilot rondom preventie leesproblemen……. Bouw!
Lopen jullie er ook tegenaan dat het aanbod aan kinderen met leesproblemen lastig is neer te zetten? Dat je de
noodzakelijke interventies maar moeilijk structureel kunt inpassen in de dagelijkse praktijk? Dat je het gevoel hebt
vaak te weinig planmatig hiermee bezig te kunnen zijn? Dat je de kinderen vaak pas te laat echte interventies kan
bieden?
Dan is dit iets voor jullie school!!
2 Jaar geleden zijn we gestart met een pilot voor de introductie en implementatie van Bouw! Dit is een preventief
interventieprogramma om leesproblemen te voorkomen dat 2 jaar gaat duren. Vorig jaar hebben we een 2e ronde
van de pilot opgestart. Aankomend jaar willen we de scholen die nog niet hebben deelgenomen alsnog de kans
geven om deel te nemen en starten we met een 3e ronde van de pilot.
De scholen die reeds hebben deelgenomen aan de pilot in ronde 1 of 2 gaan dit jaar samen verder in een netwerk
rondom “leesproblemen/laaggeletterdheid en dyslexie” dat begeleidt zal gaan worden vanuit het SWV. Ook de
scholen van deze 3e ronde zullen daar later aan deel kunnen gaan nemen.
Dit aanbod wordt gefinancierd vanuit het SWV.
Het accent ligt op de praktische uitvoering van Bouw! op de eigen school. Het is gericht op het inzetten van de
interventie in de dagelijkse praktijk en de begeleiding zal plaatsvinden op de werkvloer.
Het project bestaat uit een korte voorlichtingsbijeenkomst, waarna gestart zal worden met de introductie en
implementatie van Bouw! binnen de eigen school.
Vanuit IJsselgroep en SWV zal dit traject begeleidt gaan worden.
Een aanmelding kan worden gedaan bij nberends@swvapeldoornpo.nl
Naam school:
Naam directeur:
Naam IB-er:
Naam OB leerkracht:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is Bouw! ?
Bouw! is een interventieprogramma dat uitval op lezen en spellen voorkomt door een gerichte (voorschot) aanpak vanaf groep 2
op een speelse motiverende manier die werkt!
Veel scholen bieden in de kleutergroepen zoveel mogelijk adequate hulp aan kinderen met een zwakke taalontwikkeling die
dreigen zwakke lezers te worden. We weten allemaal dat hulp in een vroeg stadium het verschil maakt in vaardigheden en
motivatie. Toch is het een hele opgave om de hulp en aanpak consequent en langdurig vast te houden, terwijl dat juist het
gewenste resultaat oplevert.
Bouw! is een webbased programma die taalzwakke kinderen halverwege groep 2 tot eind groep 3/ half groep 4 volgen. Het gaat
uit van 4 keer 15 minuten per week samen met een tutor.
Het programma is zorgvuldig opgebouwd met de juiste opeenvolgende interventies en oefeningen waardoor zwakke kinderen
naast het basisaanbod van de leerkracht een goed fundament krijgen en er veel minder uitval is. Bouw verzorgt niveau 3,
specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in school. Denk aan voorschotbenadering bij kleuters
en 1 uur extra instructie en tijd voor de zwakke lezers groep 3 en 4.
Het programma werkt met vaste lessen en de juiste interventies. Kinderen worden gekoppeld aan een tutor (oudere jaars
/ouder/onderwijsassistent/vrijwilligers etc.)
Bewezen effectief!
Bouw! is ontwikkeld en onderzocht.
Kinderen moeten het bouw programma helemaal doorlopen en consequent volgen. Het werkt optimaal als je vroeg start (vanaf
midden groep 2) en werkt ook bij kinderen met een verhoogd risico (anderstaligen en lage woordenschat en familiair risico).
Vanuit onderzoek wordt gezien dat het aantal zwakke lezers reduceert tot de helft. Een jaar na de interventies blijven de
resultaten stijgen.
Hierdoor is er ook een kleiner percentage dat verwezen moet worden naar externe hulp (dyslexiebegeleiding).

