Vanaf 8 maart 2016 gaan wij in de groepen 2 starten met een nieuwe
methode: BOUW!
Hieronder meer informatie over deze methode.
Mocht uw kind gaan werken met BOUW! dan zal de leerkracht dit met
u bespreken.

BOUW! is een interventieprogramma waarmee leesproblemen bij
risicoleerlingen van groep 2 t/m groep 4 voorkomen en/ of verminderd kunnen worden.
De leesproblemen waar kinderen in de periode van groep 2 t/m groep 4 tegen aan kunnen
lopen, zijn problemen in de letterkennis, het klankbewustzijn en het aanvankelijk lezen.
BOUW! kan vanaf halverwege groep 2 ingezet worden en heeft een gestructureerde opbouw
waarbinnen van de klank-tekenkoppeling uitgebouwd wordt naar langere woorden. Het
programma bestaat uit meer dan 500 online lessen en dient volledig doorlopen te
worden. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan.
Voorkomen is beter dan genezen
Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat het belangrijk is preventief hulp in te
zetten tijdens de meest taalgevoelige periode van kinderen, 0-7jaar.
Door een preventieve ondersteuning krijgen kinderen een optimale kans zich goed te
ontwikkelen, succeservaringen op te doen en op maat de aanvankelijk leesontwikkeling door
te maken. Leesproblemen kunnen voorkomen en/ of verminderd worden.
Vroege signalering is dus essentieel.
Op De Anjelier worden alle oudste kleuters rond
november getoetst op Fonologisch Bewustzijn en
Letterkennis, de Beginnende Geletterdheid. Deze digitale
toets helpt ons de kinderen in beeld te krijgen die
aanleiding geven tot het bieden van extra hulp op het
gebied van beginnende geletterdheid.
Op school worden deze kinderen gekoppeld aan een Tutor-leerling. Deze bovenbouw
leerling gaat 2 tot 3 keer per week de leerling een kwartiertje begeleiden bij het programma
BOUW!
Leerling en tutor werken samen achter de computer.
Van de ouders wordt verwacht dat ze thuis, 1 tot 2 keer per week ook op de computer met
BOUW! oefenen.
Samenvattend:
Bouw! is de hoeksteen van passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met
letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen.
Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.
Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor.
Heeft u nog vragen?
Loop even langs bij de leerkracht.
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