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Lezen iseenfeest,ook indeklas
Verhalenzoudeneenrolmoetenspelen inhet levenvan iederkind.Dat is langnietopelke
basisschoolhetgeval. TotdatdeSchoolschrijver langskomt.
Van onze verslaggever
Rik Kuiper

amsterdam ‘Het gaat over een jon-
gendiegeenleukedingeninzijnleven
heeft.Enhijmoeteenwerkstukmaken
overzijnleven,maarhijhadbijnaniks.
En toenkreeghij straf vande juf.’
Youssef vertelt zijn verhaal uit zijn

hoofd, de kinderen in groep 5 van
openbare basisschool DeKaap inAm-
sterdam-Oost luisterengeduldig.
‘Jehebthethartstikkegoedgedaan’,

zegt kinderboekenschrijfster Lydia
Rood na afloop. ‘Geef hem nog even
eenapplaus.’

Deklas joelt.
Dit iseenschool inAmsterdam-Oost

metvooralallochtonekinderen.Rood
is hier Schoolschrijver. Een half jaar
lang kwamze elke vrijdag in de groe-
pen4, 5 en6 langs omover boeken en
verhalen te vertellen en omde kinde-
ren zelf verhalen te laten verzinnen.
Vandaag is ze er voor het laatst op be-
zoek.

‘WatikalsSchoolschrijverdoe, ishet
leukste dat ik in mijn hele leven ge-
daanheb’, zegt zenaafloopvande les.
‘Ikgeef kinderendekanszich teuiten.
Daardoor bloeien ze op. Soms komen
heel stille kinderenmet eenprachtig
verhaal over zichzelf. Of iemandmet
een grote mond levert opeens een
kwetsbaarverhaal in.’

Vijf jaar geledenwas Lydia Roodde
allereerste Schoolschrijver vanNeder-
land, op een school in Amsterdam-
Nieuw-West.ZewasbenaderddoorAn-
nemiekNeefjes,diemethetplanrond-
liep schrijvers naar scholen te sturen.
Zewas ervan overtuigddat schrijvers
kinderendievanhuisuitnietmetboe-
ken in aanraking kwamenkonden la-
tenhoudenvanverhalen–endatdoor
de lessen en passant ook de taalvaar-
digheid en dewoordenschat zouden
verbeteren.

De proef in Nieuw-West bleek een
succes. Sindsdien trokkenook andere
schrijversnaarscholen.Eerstalleen in
Amsterdam,maarsindskortookinde
provincies Groningen en Friesland,
waar scholen in plaatsen als Jubbega
enKolhameen schrijver over de vloer
krijgen. Endeambities vanDe School-
schrijver reiken verder: over twee jaar
hooptdestichtingzeventigbasisscho-
lenvanschrijvers te voorzien.
DeSchoolschrijverskomeneenhalf

jaarophunschool langs,ensprekenin
die periode ookmet leerkrachten en
ouders.

Deschrijverskrijgenvantevoreneen
training, maar bedenken het pro-
grammagrotendeels zelf. Zo lietRood
dekinderenvanDeKaapboekenlezen,
omze vervolgens te interviewenalsof
zeeenvandepersonageswaren.Opdie
manier moesten de kinderen laten
ziendatzezich ingeleefdhadden. ‘Dat
geeft soms grappige situaties’, zegt
Rood. ‘In één boek kwam een dode
muisvoor.Toenmoest ikduseendode
muis interviewen.’
Ook liet Roodde drie klassenwaar-

mee zeopDeKaapwerkte eenverhaal
bedenken,elkeweekeenstukje.Dekin-
deren mochten suggesties doen, die
Rood thuis verwerkte. ‘Sommige sug-
gesties waren natuurlijk niet handig
voor het verhaal. Dat vertelde ik hun
dan ook. Zo leerde ik hun over de op-
bouwvanverhalen.Wantwaarompast
dit ideeernouniet in?’
Zijndekinderenenthousiast?Salma

(9)uit groep5vanDeKaap in iederge-
valwel. ‘Hetleukstewastoenwemetde

Groep 5 van de Amsterdamse basisschool De Kaap hoort een spannend verhaal. Boven: Lydia Rood, de eer-
ste Schoolschrijver van Nederland, krijgt een klassikale knufel. Foto’s Guus Dubbelman / de Volkskrant

Reportage De Schoolschrijver

Hetleukstewas
toenwemet
deheleklaseen
verhaalgingen
schrijvenover
dolfijnen
Salma (9), groep 5, openbare basis-
school De Kaap, Amsterdam

heleklaseenverhaalgingenschrijven
overdolfijnen’,zegtzenaafloopvande
laatste les van de Schoolschrijver. ‘Ie-
dereenmochtdingenbedenken.’
En Jenito (8)verteltdathijde laatste

wekenverschillendeverhalengeschre-
venheeft.Eendaarvangingover ‘twee-
lingbroers die gewoon houden van
voetbal’.Hijheeftveelgeleerdoverver-
halen. ‘Jemoet een titel hebben’,weet
hij, ‘eneenhoofdrolspeler.’
LydiaRooddenktookdathetwerkt,

zo’nSchoolschrijveropschool.Datkin-
deren er échtmeer vangaan lezen.De
helftvandeklaskrijgt ‘eenduwtjeinde

rug’waarhetlezenbetreft, schatze. ‘En
ik denk dat twee of drie kinderen die
nooit een boek lazen door de lessen
zijn begonnenmet lezen. Vandie kin-
deren verandert het leven. Ik vinddat
veel.’

Enthousiastzijndemeestekinderen
inderdaad, zegthoogleraarneuropsy-
chologie Jelle Jolles. Hij voerde samen
metcollega’svanhetCentrumBrein&
Leren vande Vrije Universiteit in Am-
sterdamonafhankelijk onderzoekuit
op een aantal scholendie een School-
schrijverontvingen.Deresultatenwor-
denvandaaggepresenteerd.

De onderzoekers lieten deelne-
mende leerkrachten, leerlingen en
schrijvers vragenlijsten invullen over
de Schoolschrijver. Daaruit bleek dat
leerlingenoverhet algemeenenthou-
siastzijn.Zewaarderendecreatieveop-
drachtenenhetvoorlezen.

Deleerkrachtenhaddenhetideedat
de non-cognitieve vaardigheden van
hunleerlingenvooruitwarengegaan.
Ze hadden meer plezier in lezen en
schrijven. Fantasie, nieuwsgierigheid
encreativiteitwarendoordelessenge-
prikkeld.

‘Wehaddennatuurlijkgeencontro-

legroepvankinderendiegeenSchool-
schrijver hadden’, zegt Jolles. ‘En we
hebbenniet kunnenmeten of kinde-
ren echt taalvaardiger zijn geworden.
Maarwekunnenuitdeonderzoeksge-
gevenswelconcluderendathettraject
waardevol is. Er gebeurt ietsmet zo’n
klas.’

DatblijkttijdensdelaatstelesvanLy-
dia Roodbij DeKaap.Nadat zemet de
klasnogeenlaatsteverhaalverzonnen
heeft, bedankt ze de kinderen omdat
zezogoedhebbenmeegedaan.

‘Lydiaknuffel!’ roepteenmeisje.
Deklas stormtnaarvoren.


