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Handleiding Bouw! tutorlezen 
 
 
Het programma Bouw! is te gebruiken op elke smartphone, pc of tablet. U kunt inloggen op 
basispoort (https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker). Vervolgens kunt u naar het programma 
Bouw!. 
Na het inloggen is dit uw scherm: 
 

 
 
Onder elke toren staat een knop: 
 - Oefen: deze lessen zijn al gemaakt, maar kunt u op elk moment herhalen. 
 - Ga verder/start: in dit blok is uw kind aan het werk of gaat het beginnen. 
 
Wanneer het startblok grijs is, heeft uw kind nog geen toegang tot dit blok. 
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Vervolgens komt u op de volgende pagina:  
 

 
 
Het programma start automatisch bij de les waar uw kind is gebleven of de les die aanbevolen is.  
In de rechterbovenhoek van de les is een witte cirkel te zien. Wanneer hier een groen vinkje staat is 
deze les al gemaakt. De eerste les zonder vinkje is de les waarmee uw kind moet starten. 
Als u de juiste les heeft aangeklikt, komt u in een volgend scherm terecht: 
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Bij het werken met Bouw! heeft uw kind begeleiding nodig.  
De ZWART geschreven tekst is informatie voor u als begeleider.  
De BLAUW geschreven tekst is de opdracht die u uw kind hardop moet geven. Bij het benoemen van 
de letters noemen we de klank. We leren de volgende letters met de volgende klank aan: 
a=ah     l=lll    z=zzz 
b=buh    m=mmm   aa=aa 
c=cee    n=nnn    uu=uu 
d=duh    o=oh    oo=oo 
e=eh    p=p    ee=ee 
f=fff    r=rrr 
g=ggg    s=sss 
h=hu    t=t 
i=iii    u=uh 
j=jjj    v=v (zacht) 
k=k    w=wuh 
 
Aan het einde van een hoeveelheid lessen zal er een toets afgenomen worden. Deze toetsen nemen 
we op school af. Thuis kunt u de voorgaande lessen dan nog een keer herhalen. Na voldoende 
beheersing van de letters/woorden zal er bij de start een nieuw blok worden geopend. In dit blok 
staan dan de nieuwe lessen weer klaar.  
 
Verder is het volgende nog van belang: 
 - Zorg voor een rustige plaats in huis waardoor het geluid van het programma goed is te horen. 
 - Bouw! slaat de oefengegevens (tijdstip en locatie school of thuis) op in het systeem van Bouw! Bij   
   een aanvraag van bijv. een leesonderzoek draaien wij deze gegevens uit.  
 
Mochten er nog vragen zijn over het programma kunt u contact opnemen met juf Dirksen. 
We wensen u, samen met uw kind, veel leer- en leesplezier toe met het programma Bouw! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
J. Dirksen 
 


