Stop vroege leesachterstanden
en verminder het aantal diagnoses
dyslexie met Bouw!
Ontdek de kracht van een goede implementatie ...

Leeszwakke leerlingen eerder helpen. Inderdaad: preventief, voordat de achterstand
ontstaat. Op een effectieve manier en zolang als nodig: dat is de kern van de IJsselgroepdienstverlening rond Bouw! En het werkt. Risicoleerlingen gaan veel beter lezen en het
aantal diagnoses dyslexie vermindert met soms wel 60%. Ontdek de voordelen van een
goede implementatie van het programma Bouw! …

Bouw!: hoe het werkt
Het interventieprogramma Bouw! is een
(webbased) programma van Lexima en
bestaat uit online lessen voor het trainen
van letterkennis, fonologisch bewustzijn,
het lezen van eerst korte en daarna
steeds langere woorden, met de nadruk
op accuratesse en snelheid. Taalzwakke
leerlingen starten halverwege groep 2
en werken tot eind groep 3/halfverwege
groep 4 met dit preventieve programma. De
leerlingen oefenen vier keer 15 minuten per
week samen met een tutor (oudere jaars,
ouder, onderwijsassistent of vrijwilliger).

De voordelen van Bouw!
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.

De voordelen op een rij:
• U voorkomt leesachterstanden bij
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4
• U realiseert een forse afname van het
aantal (onterechte) diagnoses dyslexie
• Er is minder doorverwijzing naar de zorg
(dyslexiebegeleiding)
• U tilt de zwakste leerlingen naar een
hoger leesniveau (>C)

Implementatie
Om structureel resultaat te boeken is de
juiste invoering essentieel. IJsselgroep legt
hierbij de nadruk op screening, operationele
uitvoering, voortgang en ook de borging.
Bouw! is immers het meest succesvol als
leerlingen het programma volledig doorlopen. Ook besteden wij veel aandacht aan
de rol van tutoren en ouders en zorgen wij
ervoor dat het stroomt. Want: het is een
cyclisch proces waarbij er steeds weer
nieuwe kinderen instromen.

Dienstverlening IJsselgroep rond implementatie Bouw!
Criteria en selectie halverwege
groep 2
Aansluitend op het dyslexiebeleid van de
school maken wij samen met u een lijst met
selectiecriteria. Mogelijke ‘risicokinderen’
worden al vroeg in beeld gebracht. Ook
worden ouderavond(en)/-gesprekken
georganiseerd over het waarom en de
manier waarop kinderen worden begeleid.
Uiteraard met aandacht voor de rol van
ouders.

Kinderen en tutoren
De kinderen die met Bouw! starten krijgen
één-op-één-begeleiding. Niet alleen van
de leerkracht, maar ook van een tutor (vaak
oudere jaars leerlingen). De tutoren worden
hiervoor kort opgeleid. Ook regelen wij een
aantal praktische en organisatorische zaken:
rooster en tijden (2x per week thuis en 2x per
week op school), beschikbare computers,
koptelefoons, toetsen en planning.

Evaluatie en bijstelling
Wat gaat goed en wat kan beter? Deze
vraag staat centraal tijdens de evaluatie.
Zinvolle aanpassingen worden doorgevoerd
en vastgelegd in een borgingsdocument.
Afspraken en de manier van werken worden
helder omschreven. Belangrijk aangezien
u hiermee het volgend schooljaar zelf
kunt (door)starten zonder dat hier verdere
begeleiding voor nodig is.

Continuïteit
Opstarten is relatief eenvoudig. Volhouden:
dat is de uitdaging. Onze adviseurs zorgen
ervoor dat kinderen blijven oefenenen,
tutoren scherp zijn, ouders betrokken blijven
en dat de resultaten van interventies altijd
worden teruggekoppeld aan de leerkracht.

Grotere kans van slagen
Bij de implementatie komt veel kijken,
vooral als het aantal deelnemende groepen
toeneemt. Juist dan is het prettig dat een
onderwijsprofessional regelmatig ‘de kar
trekt’, organisatorische zaken goed regelt
en de voortgang goed voor u monitort. Dit
vergroot de kans van slagen.

Zorg, onderwijs en ouders
De IJsselgroep is gespecialiseerd in het
implementeren van onderwijsprogramma’s,
dyslexie-onderzoek en -behandeling en leesen taalonderwijs. Onze adviseurs schakelen
snel en goed tussen de verschillende
disciplines en verbinden zorg, onderwijs en
ouders op een effectieve manier. Juist bij
Bouw! is dit essentieel voor succes.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over (de
implementatie van) Bouw! contact op
met Janna de Haan: 06 14 00 36 33 of
janna.dehaan@ijsselgroep.nl.
Of kijk op www.ijsselgroep-pdij.nl.

