Ontwikkelingen BOUW: een terugblik en een vooruitblik:
We zijn blij dat we jullie kunnen melden dat BOUW goed ingezet wordt op de meeste scholen, zo
blijkt uit de QuickScan. Ook hebben de meeste scholen een goed model ontwikkeld om leerlingen te
signaleren en te plaatsen in BOUW.
We kijken terug op een goed eerste jaar, waarin we gewerkt hebben met BOUW. Het overgrote deel
van de scholen werkt met BOUW (>90%). De visie en beleidsplannen zijn klaar en de
netwerkbijeenkomsten zijn goed bezocht.
Voor het komende schooljaar kunnen we in samenwerking met Lexima het volgende aanbieden:
1. Extra cursus bijeenkomst voor nieuw personeel die nog geen ervaring hebben
met BOUW en collega’s die de eerder aangeboden bijeenkomst willen herhalen.
We nodigen leerkrachten, I.B.’ers en andere betrokkenen uit, die de basiscursus
BOUW nog niet eerder hebben gevolgd of kennis willen ophalen.
Datum
Tijd

: Donderdag 1 november 2018
: Cursus 1: 09.30u - 12.00u
: Cursus 2: 12.30u - 15.00u
Locatie
: Kantoorgebouw SWV Waterland
Adres
: Wielingenstraat 135, 1441 ZN Purmerend
Contactpersoon
: Chruf van Kempen
Mail
: c.vankempen@swvwaterland.nl
Telefoon
: 0299-783483
Maximum aantal deelnemers 18 per zitting.

Doelen: De wetenschappelijke inzichten, inhoudelijke en praktische aspecten van het programma
BOUW leren kennen. Na de cursus weet je hoe je binnen je organisatie op effectieve wijze leiding
kunt geven aan het werken met het programma BOUW.
 Je kent de achtergronden van dyslexie en weet hoe je risicoleerlingen kunt signaleren.
 Je hebt inzicht in de theoretische uitgangspunten van BOUW en kent de

structurele opbouw van het programma.
Bij deze training hoort een hand-out van de dia’s en diverse documenten. Tevens krijgt elke cursist
een certificaat.
Praktische informatie:
 Graag een laptop meenemen die via de WIFI verbonden kan worden met internet en
oordopjes.
 Neem een USB-stick mee wanneer je niet op een eigen laptop werkt. Dit in verband
met digitaal uitgereikt cursusmateriaal.
 Aanmelden mag nu al bij Chruf, maar mag ook begin volgend schooljaar.
2. Netwerkmiddagen:
Contactpersoon:
Inez Molenaar
Mail:
I.Molenaar@sbzw.nl
e
1 ronde netwerkmiddagen: We hebben voor de eerste ronde de indeling van de scholen
gemaakt. Je bent welkom om te ruilen, maar geef dat even aan Inez door. Naast de
coördinator zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Per school maximum
twee personen. Ruim voor de bijeenkomst krijg je de gelegenheid om wensen voor de
invulling van de middag in te dienen. Ook krijg je nog bericht van de locatie waar de
middagen gehouden worden.

Woensdag 31 oktober van 15:00 uur tot 16:30 uur
locatie: wordt nog bekend gemaakt
Montessori Purmerend, Waterlandschool, De Nieuwe School, de Verwondering en
Lourdesschool
deel OPSO Spoor: Wagemakerschool, De Stap, De Fuik, De Bloeiende Perelaar, De
Blauwe Morgenster, De Piramide, Van Randwijk, Fuut, Havenrakkers, De Gouwzee,
Kweekvijver, Rietkraag, Noorderschool, Harpoen, Eendracht, Weremere en Wijdewormer
Donderdag 08 november van 15:30 uur tot 17:00 uur
locatie: wordt nog bekend gemaakt
Volendam: Spinmolen, John F. Kennedy, Blokwhere, St. Jozef, St. Nicolaas, Springplank,
‘t Kofschip en St. Vincentius.
CPOW: Plankier, Trifolium, Kawama, Baken, Prisma, Vlieger, Klimop, Toermalijn,
Marimba, Trimaran, Binnendijk, Blauwe Ster, St. Sebastianus, Rietlanden en Hoeksteen
Woensdag 21 november van 15:00 uur tot 16:30 uur
locatie: wordt nog bekend gemaakt
Overige deel OPSO Spoor: Overhaal, ’t Tilletje, Koningsspil, Middelie, Beatrix, Meester
Haye, De Ranonkel, ’t Carrousel, De Wheermolen, De Akker/Dijk, De Boemerang, De
Delta, Weidevogels, ’t Pierement, Willem Eggert, De Koempoelan, De Nieuwe Wereld en
Oeboentoe
2e ronde netwerkmiddagen:
Woensdag 08 mei 2019 van 15:00 uur tot 16:30 uur
Donderdag 09 mei 2019 van 15:30 uur tot 17:00 uur
Woensdag 15 mei 2019 van 15:00 uur tot 16:30 uur
Wijziging contactpersoon / klantportalbeheerder:
Mobiliteit is een groot goed. Dan houdt ook in dat er personeelswisselingen zijn.
Wil je, als de contactpersoon wijzigt op jullie school, die mutatie doorgeven aan ons?
Alle nieuwsbieven van Lexima, maar ook eventuele storingen geven wij via dit contact
door!
Contactpersoon:
Chruf van Kempen
Mail:
c.vankempen@swvwaterland.nl

