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voor alle kinderen, zoals een eigen
plekje op de school waar leerlingen
terecht kunnen met vragen en ver-
halen.
De Schoolschrijver stimuleert kin-
deren op een niet-schoolse wijze om
boeken beter te lezen, hij prikkelt
hun fantasie en spoort ze aan crea-
tief te zijn met taal. ,,Hij interviewt
bijvoorbeeld een kind alsof dat de
hoofdpersoon uit een bepaald boek
is. Zo leert het kind zich te verplaat-
sen in een ander, het is grappig en
hij begrijpt beter waar het verhaal
over gaat.” 

Observeren
,,Een andere opdracht is met kinde-
ren de straat op te gaan en ze te laten
observeren. Er ligt bijvoorbeeld een
fiets in de struiken. De kinderen be-
denken hoe dat kan en verzinnen er
een verhaal over.’’
Kinderen leren ook verhalen te ana-
lyseren. ,,De Schoolschrijver begint
vaak met het voorlezen van een saai
verhaal. Dan kijkt hij met de kinde-

Daarmee vergroten kinderen vol-
gens Annemiek hun schoolkansen
en later een uitzicht op een baan.
,,We hebben verschillende onder-
zoeken laten uitvoeren, die aanto-
nen dat ons programma school-
breed werkt.’’ Onlangs kreeg zij een
flinke cheque ter ondersteuning van
dit nobele werk.
,,Ik heb zelf een letterenachter-
grond’’, zegt Neefjes. ,,Ik heb Neder-
lands gestudeerd en gewerkt bij Vrij
Nederland. Ik ontdekte dat een
kwart van de kinderen de basis-
school verlaat met een leesachter-
stand van twee jaar. Eén op de negen
Nederlanders is laaggeletterd. Ik
vroeg mij af wat ik daartegen kon
doen. De sleutel vond ik bij boeken
en schrijvers.’’
Na een groots, feestelijk onthaal
door de hele school, vaak in aanwe-
zigheid van de burgemeester of een
wethouder, is de Schoolschrijver een
dagdeel per week aanwezig op de
school. Hij komt in drie klassen en
heeft daaromheen een programma

ren hoe ze het spannender kunnen
maken. Zo gaan ze ook preciezer en
kritischer lezen; ze kunnen dieper
het boek in komen.’’

Ouders
Niet alleen kinderen, ook ouders en
leraren worden betrokken bij het
proces. Leerkrachten krijgen een
studiedag waarop ze leren om boe-
ken creatief in de klas te behandelen
of ze krijgen praktische handvatten
om met de kinderen verhalen te
schrijven. 
Ouders kunnen onder andere te-
recht in de Oudersalon, waarin de
Schoolschrijver vertelt wat hij doet
in de klas en de opvoeders aanmoe-
digt thuis veel te lezen en verhalen
te maken.

Stimuleren
Er is inmiddels een lange lijst schrij-
vers die willen meewerken, want ve-
len willen graag actief kinderen sti-
muleren in hun taalontwikkeling.
Enkele bekende Schoolschrijvers

zijn Lydia Rood, Selma Noort en
Arend van Dam.
,,Het begon in 2010 met Lydia Rood
op twee basisscholen in Amsterdam.
Nu komt De Schoolschrijver op 45
scholen in Amsterdam en omstre-
ken, Friesland, Groningen en Bra-
bant. We bereiken zo’n negendui-
zend kinderen. Daarbuiten bieden
we wel al de Schoolschrijver Acade-
mie aan voor schoolteams. Die kun-
nen een dag een Schoolschrijver in-
huren en ze krijgen lesideeën die ze
de volgende dag al kunnen toepas-
sen.’’
Neefjes wil gefaseerd verder uitbrei-
den en een compacter programma
met een digitale omgeving voor alle
basisscholen aanbieden. Een gulle
gift maakte dat makkelijker te reali-
seren: de VriendenLoterij overhan-
digde Neefjes tijdens het Goed Geld
Gala een cheque ter waarde van
300.000 euro.

Voor meer informatie: www.de-
schoolschrijver.nl

Annemiek en de cheque tijdens het Goed Geld Gala. Zij wil de aanpak van De Schoolschrijver uitbreiden. AANGELEVERDE FOTO

VriendenLoterij steunt De Schoolschrijver van Annemiek Neefjes

Letteren als hulp in school

stroming tussen Heerhugowaard en
Hoorn moet zorgen. Wegenbouwer
Heijmans gaat ook op deze plek in
opdracht van de provincie Noord-
Holland aan de slag. Om veilig te
kunnen werken aan de rotonde en
de fietstunnel die over een jaar op
deze plek moet liggen, wordt het
(brom)fietsverkeer over een alterna-
tieve route gestuurd. De autover-
keer kan wel over de ouder route
blijven rijden.

Dit werk gebeurt in het kader van de
ombouw van de Braken tot de West-
frisiaweg, die voor een betere door-

Tweewielers worden vanaf vandaag
omgeleid. Dat gebeurt met een spe-
ciale route, die de gebruikers onder
meer over straten in Avenhorn
voert, zoals de Buitenrode, de Riet-
sikkel, de Vlakdissel en de Vredema-
kersweg. Ter plekke wordt de omlei-
dingsroute aangegeven middels ge-
le borden. Volgens de provincie zijn
de gebruikers door deze omleiding
ongeveer 5 minuten langer onder-
weg.

Het werk aan de Westfrisiaweg
voorziet op de rotonde van de Bra-
ken, de bebouwde kom van Aven-
horn en het bedrijventerrein Vrede-
maker een nieuwe turborotonde
met twee rijstroken wordt aange-
legd. Die moet dan veel meer ver-
keer aan kunnen. Tegelijkertijd
komt er een fietstunnel. Het werk
gaat tot in het komend jaar duren.
Zolang komen er tijdelijk wegen om
de werkplek heen. 

Omleiding fietsers voor aanleg turbotoronde Avenhorn
Van onze verslaggever

Avenhorn ✱ Fietsers, wandelaars en
bromfietsers worden vanaf deze
week omgeleid bij de rotonde van de
Vredemakersweg en de Braken
(N507). Dat gebeurt vanwege de
aanleg van een nieuwe rotonde en
fietstunnel.

Berichten voor de agenda kunt u
sturen naar redactie.wef@nhd.nl of
naar Postbus 5, 1620 AA Hoorn. 

✱ telefoonnummers
Alarmnummer: spoedgevallen 112. 
Brandweer en ambulance geen
spoed: 072-5644444. 
Politie geen spoed: 0900-8844. 
Dierenambulance: 0229-245353.
Voor medische zorg buiten de
normale openingsuren:
Huisartsen: Huisartsenpost West-
Friesland 0229-297800. 
Voor Zeevang: 0299-313233.
Apotheek: Maelsonstraat 3 (WFG),
Hoorn 0229-208001. 

✱ maandag
vergadering
Bovenkarspel Gemeentehuis. 20 uur.
Commissie grondgebiedzaken gemeente
Stede Broec.
Hoogkarspel Gemeentehuis. 20 uur.
Rondetafelgesprekken Drechterland.
bijeenkomst
Hoorn Wijkcentrum Grote Waal. 14-16 uur.
Longpunt, Maretty van de Mosselaar over
mindfulness.
Bovenkarspel Streekbos paviljoen. 20 uur.
IVN-lezing over meer leven in de tuin.
Wervershoof Wooncomplex De Wilgen-
hof. 19.30-21.30 uur. Alzheimercafé ‘Jong en
dementie’.
kaarten
Wervershoof De Oude Dame. 13.15 uur.
Bridgen met vrije inloop.
prikbord
Hoorn Het Pakhuis. 20 uur. Open repetitie
koor Balance.

✱ dinsdag
vergadering
Hoorn Gemeentehuis. 20 uur. Raadscom-
missie.
Bovenkarspel Gemeentehuis. 20 uur.
Commissie Samenleving gemeente Stede
Broec.
bijeenkomst
Andijk Dorpshuis. 19.45 uur. Vrouwen van
nu; Remidica ‘ons brein in beweging’.
Benningbroek Het Witte Kerkje. 20-22
uur. Hyperion avond over het West-Friese
dialect “Het West-Fries: over en uit?’.
Bovenkarspel Leger des Heils. 20 uur.
Groei & Bloei lezing, Brian Kabbes ‘Waar
komen onze tuinplanten vandaan?’
Hoogkarspel Protestantse kerk. 20.15 uur.
Ledenvergadering begrafenisvereniging De
laatste Eer.
Spanbroek ’t Kerkhuys. 20 uur. Femke
Halsema over haar boek ‘Pluche’.
prikbord
Hoorn Wijkcentrum De Zaagtand. 10-11
uur. Inloopmoment voor bewoners vragen
en klachten Hoorn-Noord.

Agenda

Enkhuizen ✱ De Boerenhoek in
Enkhuizen is zaterdag 21 mei het de-
cor voor de elfde Hobby- en Kunst-
route. Tot begin april kunnen kun-
stenaars en hobbyisten zich in-
schrijven om hun creaties te tonen
in een van de tuinen van de sfeervol-
le wijk. Liefhebbers kunnen zich
nog Aanmelden, (0228) 317149, of
mail: ap.haakman@quicknet.nl 

Hobby en kunst
in Boerenhoek


