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Beschrijving van het onderwerp
We hebben BOUW al heel snel ingevoerd toen het op de markt kwam.
Ouders worden erbij betrokken door een korte uitlegbijeenkomst. Vervolgens vragen we de belofte
van hun kant dat zij ook 2 tot 4 keer per week met hun kind ‘BOUWEN’. We begonnen met een heen
en weer schriftje waarin ouders moesten noteren hoe ver ze waren. Dit heeft hun betrokkenheid echt
vergroot. Nu kijken de OA’ers zelf in het programma, omdat dit allemaal al weer professioneler is
geworden. Bovenbouwcollega’s zijn bereid om een aantal leerlingen als tutor een keer per week ‘af
te staan’. Hoewel ze niks met aanvankelijk lezen hebben, dragen ze er wel aan bij!
We zijn trots op onze OA’ers die dit organiseren en begeleiden! Zij ondersteunen de coördinator BOUW
(IB’er) heel effectief.
We zetten BOUW in vanaf voorjaar groep 2, als we dat nodig achten voor een kind. Dat stimuleert de
beginnende geletterdheid. Bij een opvallende achterstand in de eerste weken van groep 3 wordt
BOUW alsnog ingezet. BOUW heeft enkele kinderen behoed voor doublure in groep 3. Het programma
voorkomt dat kinderen die net niet dyslectisch zijn, toch die kant op gaan. Het welbevinden van een
aantal kinderen is in het begin van groep 3 beter omdat ze ‘al kunnen lezen’ in hun beleving. Ze
herkennen letters enz.
De Herfstsignalering is door de BOUW-kinderen beter gemaakt dan op grond van hun leervermogen
en leertempo te verwachten was. Last but not least is er sociale cohesie tussen het jonge kind en de
oudere tutor, op het plein roepen ze naar elkaar enz.

Betrokkenen bij dit project
De IB’ers onderbouw en middenbouw hebben in samenspraak met een onderwijsassistent het
initiatief genomen. Verder zijn de leerkrachten van groep 2, 3, (4) en de OA’ers betrokken.
Expertise die is ingezet:
 Zelfstudie door de OA’ers die het begeleiden.
 Studiemiddag BOUW (Rotterdam)
 En gewoon ons gezonde verstand en organisatietalent…

Borging
In ons interne systeem zijn onder het kopje IB/BOUW alle benodigde documenten opgeslagen. Er is
een verkorte handleiding beschikbaar.

De nieuwe leerkrachten krijgen vanuit IB tijdens de groepsbesprekingen informatie over BOUW als
blijkt dat een kind het nodig heeft.
Het werken met en het coördineren van het geheel is verdeeld over meerdere mensen.
Het aanbod BOUW is opgenomen in ons SOP.

Mogelijkheden om informatie te delen
We willen als eerste graag per mail informatie geven. Dan kán er een andersoortige afspraak gemaakt
worden als dat nodig is: bellen of komen.

