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Beste relatie van De Schoolschrijver,

Met ons verslag leggen we verantwoording af van onze activiteiten dit 

schooljaar. We zijn verheugd te zeggen dat het opnieuw twaalf maanden 

waren van groei en bloei. 

Met ons intensieve traject groeiden we van 30 naar 45 scholen, een 

vergroot bereik van vijftig procent. Noord-Brabant was onze nieuwe, 

vierde regio. In de evaluatie door de scholen kreeg De Schoolschrijver  

als eindcijfer een 8.2, hetzelfde mooie cijfer als vorig schooljaar. 

Dit betekent dat we de kwaliteit van ons traject weten te borgen.  

Bijzonder om te noemen is dat een aantal Schoolschrijvers aan de slag 

ging met vluchtelingkinderen op scholen. Ook bij deze doelgroep bleek 

onze creatieve aanpak van toegevoegde waarde te zijn. Zoals een kind 

rapte: ‘Dankzij De Schoolschrijver-lessen / gaat Nederlands leren zonder 

stressen.’ 

Als antwoord op een grote vraag vanuit het basisonderwijs,  

en aansluitend bij onze ambitie, startten we met de ontwikkeling van  

een platform met innovatief, deels digitaal aanbod. Op pagina 34 

vertellen we er meer over.

Ieder kind verdient een Schoolschrijver. De essayist David van Reybrouck 

schreef recent: ‘De grootste breuklijn in onze samenleving is niet langer 

religieus, ideologisch of economisch, maar educatief: het is de kloof tussen 

hoog- en laagopgeleiden.’ 

Het belang van educatie, en daarmee van geletterdheid, is zonneklaar. 

Kinderen taalsterk maken, zodat ze niet aan de verkeerde kant van de  

kloof terecht komen, zodat ze de kloof kunnen helpen dichten,  

dat is waar De Schoolschrijver ook dit jaar aan heeft willen bijdragen. 

We danken iedereen die zich dit jaar voor De Schoolschrijver heeft 

ingezet. Op de bladzijden hierna vindt u onze uitgebreide terugblik.  

Veel leesplezier.

Directeur Annemiek Neefjes en team 

De Schoolschrijver 

VOORWOORD

HET INTENSIEVE TRAJECT
45 basisscholen 8.878 kinderen 45 feestelijke openingen 1.350 

klassikale lessen 135 Talentenklassen  

90 ouder- en leerkrachten-activiteiten 27 slotfeesten

MEDIA
2.263.805 lezers van kranten, tijdschriften en vakbladen  

195.000 televisiekijkers en radioluisteraars  

68.500 mensen in ons sociale media netwerk

34 Schoolschrijvers 8.400 gedeelde Schrijfgeheimen (digibordlessen)

BEOORDELING
94% leerkrachten ziet resultaat 

8,2 als rapportcijfer voor De Schoolschrijver 

DE SCHOOLSCHRIJVER 
IN CIJFERS 2015-2016
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Bestuursvoorzitter Pieter de Jong: 

‘Stel je open voor het    
verhaal van een ander’

EMPOWERMENT 

Leerlinge roept blij en  

verwonderd tegen  

Schoolschrijver Selma Noort:  

‘Ik wist niet dat ik het kon, 

maar ik kan het wel!’

‘Naar verhalen luisteren, 
verhalen lezen, verhalen  
vertellen… Zo delen we onze 
emoties, angsten en vreugde. 
Onze dromen en verdriet. 
Verbinding aangaan met 
anderen en je openstellen 
voor het verhaal van die 
ander, dat was mijn drijfveer 
om ruim veertig jaar actief 
te zijn in de educatieve en 
algemene uitgeverij. Over de 
vraag van De Schoolschrijver 
of ik bestuurlijk wilde 
meehelpen, hoefde ik dus niet 
na te denken. Het concept 
van De Schoolschrijver voor 
het basisonderwijs is heel 
bijzonder, succesvol én erg 
nodig. In de ontvankelijke 
fase in het leven van jonge 
kinderen moet je erbij zijn, en 
hen met taal helpen een brug 
te slaan naar anderen. Daar 
zet ik me graag voor in.’

AANBOD
• Het intensieve traject, een interventie  

waarbij De Schoolschrijver zich een half 

schooljaar aan een taalzwakke basisschool 

verbindt, met een programma voor leerlingen,  

ouders en leerkrachten (zie pagina 8).

• De Academie, professionaliseringsaanbod  

voor leerkrachten (zie pagina 13).

• Schrijfgeheimen, gratis digibordlessen 

(zie pagina 22).

• Modulair off- en online aanbod, pilotfase  

(zie pagina 26).

MISSIE & VISIE
Ieder kind heeft recht op een taalsterke toekomst. 

Lezen, schrijven en woordenschat zijn van belang  

om jezelf en de wereld om je heen te begrijpen, 

sterke relaties te bouwen en je kansen op school en 

in de maatschappij te verbeteren. Schrijvers kunnen 

als geen ander kinderen motiveren om de taal in al 

haar rijkdom te ontdekken, van taal te genieten,  

te leren vertrouwen op eigen talenten en de waarde 

van creativiteit te leren ervaren. 

Vanuit het concept De Schoolschrijver worden 

leesplezier, woordenschat en schrijftalent van 

kinderen bevorderd in de cruciale ontwikkelingsfase 

6-12 jaar. 

Een kinderboekenschrijver in het hart van de school: 

dat is De Schoolschrijver. Kunst en school versterken 

elkaar, ieder vanuit de eigen kracht. Onze visie sluit 

aan bij het huidige overheidsbeleid, dat cultuur 

en schoolvakken met elkaar in verbinding zouden 

moeten staan.

OVER DE SCHOOLSCHRIJVER 

DOELSTELLINGEN
• Creativiteit en letteren inzetten om het 

taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken.

• Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool 

in aanraking brengen met de schatkist van de 

jeugdliteratuur.

• Prestaties van kinderen op het gebied van 

schrijven, lezen en woordenschat verbeteren.

• Empowerment, kinderen leren om te 

vertrouwen op hun eigen talenten en 

creativiteit.

• Leerkrachten op deelnemende scholen een 

nieuwe aanpak bieden.

• Bijdragen aan innovatie in de Nederlandse 

letteren-educatie.

MAATSCHAPPELIJK BELANG
Wist je dat bij het verlaten van de basisschool 

een kwart van de kinderen een leesachterstand 

heeft van twee jaar? Dat Nederland 2,5 miljoen 

laaggeletterden telt? Bijna 14 procent van alle 

kinderen loopt het risico om op latere leeftijd onder 

de noemer laaggeletterd te vallen. Het voorkomen 

en bestrijden van deze problematiek moet hoog op 

elke agenda! De Schoolschrijver stimuleert met 

haar unieke en duurzame aanpak de geletterdheid 

van kinderen. Lees- en schrijfvaardigheid gaan ons 

allemaal aan: ze zijn van wezenlijk belang voor je 

persoonlijke ontplooiing, voor onderwijskansen 

en maatschappe lijk succes.

De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs 
in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. 

Schoolschrijvers delen hun liefde voor lezen en creatief 
schrijven, en maken kinderen enthousiast voor de magie 
van taal. Met De Schoolschrijver worden taallessen een 
spannend avontuur. 

We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van 
innovatief aanbod, dat aansluit bij zowel het curriculum  
van de school als bij 21ste eeuwse vaardigheden zoals 
reflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

De Schoolschrijver vervult een voortrekkersrol 

in letteren-educatie in het primair onderwijs in 

Nederland. Vanaf 2015 ontwikkelen we een 

platform met flexibel offline en online aanbod 

als vervolg op het intensieve traject, dat beschikbaar 

is voor alle basisscholen en waarin het DNA van 

De Schoolschrijver behouden blijft. In schooljaar 

2020 - 2021 willen we ten minste 600 basisscholen 

bereiken. Dat is bijna 10 procent van het primair 

onderwijs.

Het intensieve traject dat De Schoolschrijver sinds 

2010 aan taalzwakke basisscholen biedt blijft een 

speerpunt.

De Schoolschrijver voelt zich in haar ambities 

gesteund door de grote vraag vanuit het 

basisonderwijs naar onze programma’s, de positieve 

effecten die blijken uit onafhankelijk onderzoek,  

de enthousiaste evaluaties door scholen en de grote 

belangstelling van de media. 
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Het intensieve traject vormt vanaf de oprichting 

het fundament van ons aanbod. Het traject is 

een interventie voor basisscholen die met onze 

aanpak een taalachterstand van leerlingen willen 

wegwerken. De Schoolschrijver committeert zich 

een half schooljaar aan leerlingen, ouders en 

leerkrachten. We gaan schoolbreed aan het werk  

om lezen, schrijven en taal duurzaam te verbeteren. 

Het intensieve traject bestaat uit drie hoofdlijnen:
1. De Schoolschrijver in de klas – De Schoolschrijver 

werkt klassikaal samen met alle kinderen van 

drie groepen.

2. De Academie – het schoolteam krijgt van 

hun eigen Schoolschrijver een workshop vol 

praktische tips om creativiteit en verbeelding in 

eigen lessen in te zetten.

3. De Oudersalon – De Schoolschrijver houdt 

(samen met leerlingen) een presentatie tijdens 

een ouderbijeenkomst, met als doel vergroten 

ouderbetrokkenheid bij de taalopvoeding van 

hun kinderen.

In de zogenaamde vrije uren kan de Schoolschrijver 

schoolbreed worden ingezet. De Schoolschrijver 

bezoekt alle klassen en heeft een vaste plek op  

de school waar kinderen, leerkrachten en ouders  

de schrijver in pauzes kunnen spreken. 

In de Talentenklas krijgt een deel van de leerlingen 

na afloop van de klassikale lessen een extra cursus 

creatief schrijven. 

Met het Slotprogramma (buiten of in de school) 

sluiten we samen met leerlingen, ouders en 

leerkrachten het traject feestelijk af.

HET INTENSIEVE TRAJECT

SAMENWERKING BIBLIOTHEEK 
Daar waar mogelijk werken we samen met de bibliotheek. Dit jaar  

was 60 procent van onze scholen een de Bibliotheek op school-school. 

Deze scholen hebben een bibliotheek op de school en een medewerker 

van de bibliotheek is als leesconsulent aan de school verbonden.  

De bibliotheekmedewerker is zo uitstekend op de hoogte van wensen  

en behoeften van leerlingen en leerkrachten, en kan op maat met  

De Schoolschrijver samenwerken. 

Lida Dijkstra 
noemt het ‘Het 
Schoolschrijver-
effect’
Kleine momenten tijdens je 
schoolbezoeken, waardoor 
je als Schoolschrijver opeens 
merkt dat het werkt:  
Het Schoolschrijver-effect I 
Ik: ‘Wat een mooie kleurdoos 
heb je daar. Is die van school? 
Of van jezelf?’ 
N.: ‘Gisteren gekregen.  
Ik mocht iets uitkiezen voor 
mijn 9-jaar prik. En toen heb 
ik een leeg boek gevraagd. En 
een kleurdoos. Want dan kan 
ik zelf schrijven. Dat vind ik 
leuk.’ 
Het Schoolschrijver-effect II 
Meisje (groep 4) bladert in 
een van mijn prentenboeken 
terwijl ik mijn tas inpak.  
Ze roept haar vriendinnetje.  
‘Kijk eens hier, M. Dit vind ik 
nou een goede beginzin. Vind 
jij dit niet een goede beginzin?’ 
Het Schoolschrijver-effect III 
Jongetje (groep 3) mompelt 
tegen zichzelf tijdens een 
opdracht: ‘Ik teken drie 
zonnen. Dat mag. Want dit is 
fantasie.’

Schooljaar 2015-2016 was de 6de editie van het intensieve traject 
van De Schoolschrijver. Gezamenlijk verzorgden de Schoolschrijvers  
en de scholen 1.350 klassikale lessen, 135 Talentenklassen,  
90 activiteiten voor ouders en leerkrachten, 45 feestelijke openingen  
en 27 feestelijke afsluitingen.

Het intensieve traject wordt voorafgegaan door een 

introductiecampagne op school met flyers en posters, 

en door de officiële inhuldiging van de Schoolschrijver.

LOKALE PARTNERS
In Friesland, Groningen en Brabant werkt  

De Schoolschrijver met partnerorganisaties.  

Die weten als geen ander wat de behoefte ter 

plaatse is. Ze zorgen voor de coördinatie en de 

lokale inbedding van het traject. De centrale 

Schoolschrijver-organisatie houdt de regie,  

bewaakt de kwaliteit, verzorgt trainingen 

voor partners en Schoolschrijvers, materialen, 

draaiboeken en de digitale omgeving. 

Partner in Friesland

Partner in Groningen

Partner in  

Noord-Brabant  

in samenwerking met 

BKKC en Kunstbalie
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Annemarie Bon 
geeft meer  
dan alleen maar 
taal- en schrijfles
De eerste keer dat ik als 
Schoolschrijver bij haar in de 
klas kwam, hing ze achterover 
in haar stoel, demonstratief 
met haar armen over elkaar. 
‘Waarom moeten we dat 
allemaal leren? Ik hou niet 
van lezen en ook niet van 
schrijven.’

Hmm, dacht ik. Natuurlijk 
hoeft niet iedereen van lezen 
en schrijven te houden, maar 
wie houdt er nou niet van 
verhalen? Juist zo’n ik-wil-
niet meisje daagt me uit, ook 
haar iets van het plezier in 
lezen, creatief schrijven en 
een inkijkje in de rijke wereld 
van boeken mee te geven. 
Door voor te lezen, door over 
boeken te praten en door haar 
schrijfopdrachten te geven 
waar iedereen succes mee 
heeft.

EEN SCHRIJVER  
UIT DE BUURT
Schoolschrijvers komen zoveel mogelijk uit de regio 
zelf. Dat voelt voor de kinderen dichtbij, en zo wordt 
de auteur gemakkelijker rolmodel. 

THUISBASIS AMSTERDAM
Amsterdamse De Schoolschrijver-scholen kennen 

soms meer dan honderd nationaliteiten. Lesgeven 

aan een gemengde leerlingenpopulatie is de norm: 

als jij of je ouders niet in Nederland geboren zijn,  

en als de kinderen in je klas uit allemaal verschillende 

landen komen, hoe ga je daar dan mee om?  

Lezen en verhalen schrijven helpen kinderen om 

zichzelf en de wereld om hen heen te onderzoeken 

en te leren kennen. Dat is het avontuur dat de 

Schoolschrijvers in Amsterdam met de leerlingen 

aangaan. 

MEERTALIGHEID  
IN FRIESLAND
Bijzonder aan De Schoolschrijver in Friesland, 

waar het intensieve traject voor het tweede jaar 

plaatsvond en het aantal scholen verdubbelde, 

is de aandacht voor de tweetaligheid.  

In de boekenkist zitten zowel Nederlandstalige als 

Friestalige boeken, en in minstens de helft van de 

lessen is er aandacht voor de Friese taal. Ook de 

poster, flyers en andere communicatiematerialen  

zijn tweetalig. 

GRONINGEN
Net als in Friesland groeide De Schoolschrijver 

in zijn tweede jaar in Groningen van 5 naar 10 

scholen. Het totale leerlingenaantal wordt wat 

‘gedrukt’ door de bescheiden grootte van onze 

scholen in Groningen, die tussen de 74 en de 150 

leerlingen hebben (met een uitschieter van 252).  

In Groningen zijn alle tien de scholen de  

Bibliotheek op school-scholen. 

NIEUW: NOORD-BRABANT 
Met vijf scholen deed Noord-Brabant in 2015 - 2016 

voor het eerst mee, maar het enorme enthousiasme 

waarmee de Brabantse scholen en schrijvers  

De Schoolschrijver omarmden, ontroerden.  

De berichten in de media bleven maar komen en de 

regionale en lokale aandacht van burgemeesters  

en wethouders was groot. 
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Nieuw in schooljaar 2015 - 2016 was De Schoolschrijver 

Academie, ons professionaliseringsaanbod voor 

leerkrachten in het basisonderwijs. De trainingen in 

creatief schrijven, het vergroten van leesmotivatie en 

taalplezier geven leerkrachten praktische handvatten 

voor een nieuwe aanpak.

De experts van de Academie zijn professionele 

kinderboekenschrijvers die als Schoolschrijver weten 

hoe je van leerlingen enthousiaste schrijvers maakt,

leerlingen aanzet tot lezen en taalspel, met kinderen 

een verdiepend gesprek aangaat over verhalen en 

het leesklimaat in de klas verbetert.

OP MAAT
Voor de inhoud van het programma geeft de school 

zelf aan waar de behoefte ligt. Denk aan de volgende 

thema’s: 

• Kennis van actuele jeugdliteratuur

• Creatief schrijven met kinderen 

• Leesplezier en taalspel

• Voorlezen is (g)een kunst

• Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen

DE SCHOOLSCHRIJVER 
ACADEMIE

TRAINING ‘PLEZIER IN 
CREATIEF TAALONDERWIJS’  
I.S.M. HET ABC
In samenwerking met de Amsterdamse onderwijs-

adviesinstelling Het ABC biedt De Schoolschrijver 

Academie een unieke training aan:  

‘Plezier in creatief taalonderwijs, lezen en schrijven.  

Hoe methodiek en creativiteit elkaar versterken’.

In dit gezamenlijke aanbod wordt de training  

van De Schoolschrijver aangevuld met de 

methodische expertise van Het ABC.  

Deelnemers krijgen inzicht in hoe de aanpak  

van De Schoolschrijver kan worden ingebed  

in het eigen taalbeleid.

TRAINING VOOR DE 
SCHOOLSCHRIJVERS
Een half schooljaar verbonden zijn aan een school 

met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen 

is een behoorlijke uitdaging. Veel scholen staan in 

wijken met een lage sociaaleconomische status. 

Omdat kinderen hun ervaringen van huis mee naar 

school nemen krijgen de Schoolschrijvers daar ook 

mee te maken.

Om onze Schoolschrijvers ondersteuning te bieden, 

krijgen nieuwe Schoolschrijvers een basistraining 

met onder andere didactische tools en een 

praktijkrelaas van een ervaren Schoolschrijver en 

leerkracht. Voor een tweede training (voor alle 

Schoolschrijvers) konden de schrijvers zelf thema’s  

of vraagstukken aandragen. Er waren drie sessies:

Jente Jong (trainingsactrice) deed rollenspellen 

met Schoolschrijvers over praktijksituaties in de 

samenwerking met leerkrachten; Lodewijk Ouwens 

(expert didactiek en creativiteitsontwikkeling)  

leidde een workshop over ouderbetrokkenheid  

en Branko Broekman (van het COCD, Centrum voor 

de Ontwikkeling van het Creatief Denken) sprak over 

de theorie achter creativiteit en gaf leiding aan een 

discussie over de rol van creativiteit in het onderwijs. 

ONDERSTEUNING TIJDENS  
HET TRAJECT
Tijdens het traject worden de Schoolschrijvers 

ondersteund door een trajectbegeleider of 

leesconsulent. De  Schoolschrijvers  maken ook 

gebruik van andere ondersteunende activiteiten en 

middelen van de organisatie, zo blijkt uit evaluatie: 

75 procent van de auteurs wisselt ervaringen uit met 

collega-Schoolschrijvers (buddysysteem), 65 procent 

maakt gebruik van de Huiskamer (intranetomgeving) 

en datzelfde percentage gebruikt de lesideeën 

van de andere schrijvers die de organisatie op het 

intranet verzamelt en rubriceert.

‘In onze taal- en spellingsmethode was er niet veel 

aandacht voor creatief schrijven. Op onze school 

hebben we veel taalsterke kinderen, waarvan 

sommige erg van schrijven houden, maar de 

leerkrachten zouden graag een groter didactisch 

arsenaal willen hebben om de kinderen beter te 

begeleiden in het creatief schrijfproces. 

De schrijfvoorbeelden van kinderen zelf, en de 

aanwijzingen die je kinderen kan geven om het 

schrijven naar een hoger niveau te tillen waren  

heel inspirerend. Tips waarmee we de volgende  

dag aan de slag konden gaan.  

Schoolschrijver Anneke Scholtens vertelde ook  

over de opbouw en verdieping van verhalen,  

dat was nieuwe informatie voor velen van ons. 

Ik kan andere teams zeker aanraden om de training 

ook te volgen, het is echt iets, dat nieuwe inzichten 

geeft. Er is differentiatie mogelijk en brengt 

vakgebieden (taal, spelling, interpunctie, algemene 

kennis etc.) samen op een creatieve manier. Het is 

mooi dat de leerkracht kennis krijgt van een echte 

vakman/vakvrouw op het gebied van schrijven. De 

training draagt zeker bij aan de professionalisering 

van leerkrachten. Aan het creatieve schrijfproces 

wordt op de lerarenopleiding weinig tot geen 

tijd besteed, terwijl het een prachtig gebied is 

waar leraren én leerlingen zich goed mee kunnen 

ontwikkelen!’

 

In februari 2016 nam het team van Montessorischool Steigereiland
deel aan de Academie. Adjunct-directeur Marjon van Leeuwen:
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Gonneke Huizing, Hanneke de Jong, Henna Goudzand Nahar, Janneke Schotveld, Janny van der Molen, 

Rij3---Kate Schlingemann, Lida Dijkstra, Lydia Rood, Marlies Slegers,  Mindert Wijnstra , Pieter Koolwijk, Rian 
Visser, Ruben Prins, Saskia van der Wiel, Selma Noort, Simone Arts, Wieke van Oordt

Annemarie Bon, Arend van Dam, Benny Lindelauf, Brigitte Bosman, Corien Oranje 

Gonneke Huizing, Hanneke de Jong, Henna Goudzand Nahar, Janneke Schotveld, Janny van der Molen

Ruben Prins, Saskia van der Wiel, Selma Noort, Simone Arts, Wieke van Oordt

SCHOOLSCHRIJVERS 
SCHOOLJAAR 2015-2016

Aby Hartog, Anja Vereijken, Anke Kranendonk, Anna van Praag, Annejoke Smids, Anneke Scholtens

Derk Visser, Mindert Wijnstra & Dolf Verroen, Erna Sassen, Eus Roovers, Fabien van der Ham, Fiona Rempt

Kate Schlingemann, Lida Dijkstra, Lydia Rood, Marlies Slegers, Pieter Koolwijk, Rian Visser
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Meer dan 1.200 Amsterdamse 

basisschoolleerlingen uit de 

stadsdelen Nieuw-West, Noord, 

Oost en Zuidoost bezochten op 

27 mei 2016 de Stadsschouwburg 

Amsterdam voor de 

hoofdstedelijke afsluiting  

van De Schoolschrijver.

GRONINGEN 
OBS De Tweemaster Hoogezand

OBS De Schakel Hoogezand

Het Ruimteschip Hoogezand

CBS Het Galjoen Hoogezand

CBS De Klimboom Marum

CBS De Wegwijzer Slochteren

OBS De Sleutel Veendam

CBS De Vore Delftzijl

CBS De Meerpaal Delftzijl

OBS De Garven Delftzijl

FRIESLAND
CBS De Reinboge Twijzelerheide

Uniaskoalle Wirdum

OBS Compagnonsschool De Knipe

OBS Oud Oost Leeuwarden

Leeuwarder Montessorischool Leeuwarden

OBS De Feart Jubbega

Samenwerkingsschool Twaspan Deinum

OBS Sevenaerschool Nieuwehorne

CBS De Wizebeam Minnertsga

CBS De Hoekstien Surhuisterveen

NOORD-HOLLAND / AMSTERDAM 
El Kadisia Nieuw-West

OBS De Toekomst Nieuw-West

De Driemaster Noord

Boven 't IJ montessori Noord

Boven 't IJ (Azalea dependance) Noord

OBS 't Gouden Ei Oost

Nelson Mandelaschool (v/h De Kraanvogel) Oost

J.P. Coenschool Oost

Daltonschool De Kleine Kapitein Oost

Flevoparkschool Oost

OBS Olympus Oost (IJburg)

ABBS De Zuiderzee Oost (IJburg)

OBS De Waterkant West

De Holendrechtschool Zuidoost

BS Samenspel Zuidoost

BS Knotwilg Zuidoost

Altra College Zuidoost

De Blauwe Lijn Zuidoost

Internationale Taalklas St. BAVO Haarlem

De Vier Windstreken  Noord

NOORD-BRABANT
Basisschool De Triangel Tilburg

Basisschool De Lochtenbergh Tilburg

OBS de Bienekebolders Moergestel

Oranje Nassauschool Veen

Westwijzer Helmond

SCHOLEN
In schooljaar 2015 - 2016 bereikten we  
met 34 Schoolschrijvers bijna 9.000 leerlingen, 
hun ouders en leerkrachten op 45 basisscholen, 
in 24 gemeenten, in vier provincies.
Gezamenlijk verzorgden de Schoolschrijvers en de scholen 

1.350 klassikale lessen, 135 Talentenklassen, 90 activiteiten  

voor ouders en leerkrachten, 45 feestelijke openingen  

en 27 feestelijke afsluitingen. Op elke school bereikten  

we gemiddeld ook nog 25 leerkrachten, de directie  

en taal- en cultuurcoördinatoren.

VOOR SCHOOLSCHRIJVER HANNEKE  
DE JONG LOOPT DE HELE SCHOOL UIT
‘De Skoalskriuwer: it giet oan! Fan ‘e moarn wachte ik yn bedriuwskleding 

fan De Skoalskriuwer op de trein nei Deinum. Dêr stie in grut part fan 

de learlingen fan Twaspan my op te wachtsjen. En twa man fan Omrop 

Fryslân dy’t it hiele stik filme ha. Wat der ûnder de hoed weikomt,  

kinne jim jûn op it nijs sjen. It wie in moai begjin!’

ANKE KRANENDONK WORDT IN 
AMSTERDAM ZUIDOOST JUIST HEEL 
STIL ONTVANGEN
‘Deze week worden onder luid tromgeroffel, trompetgeschal, stampgevoet 

de Schoolschrijvers op hun scholen geïnstalleerd. Met fotografen, 

speeches, lintendoorknipperij, door deuren stapperij. Ik begin deze vrijdag. 

Heel stil, heel voorzichtig. Op een heel speciale school*. Waar kinderen  

van een ietsiepietsie verandering al danig in de war kunnen raken. 

Op kousenvoeten zal ik aankomen in de kleine groepen. Ik hoop er iets te 

kunnen bereiken. Met mijn geduld, met mijn liefde. En mijn plezier in het 

schrijven en verhalen vertellen. Ik zie ernaar uit!’   

* School voor speciaal onderwijs

Aantal scholen & leerlingen 

intensieve traject

NOORD-BRABANT
5 scholen 

(waarvan 5 nieuw)

1.217 leerlingen

N-H / AMSTERDAM 
20 scholen 
(waarvan 7 nieuw) 

5.248 leerlingen

FRIESLAND 
10 scholen 
(waarvan 8 nieuw) 
1.239 leerlingen

GRONINGEN 
10 scholen 
(waarvan 10 nieuw)

1.184 leerlingen
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Hoe wordt De Schoolschrijver gewaardeerd door  

de deelnemende scholen? Net als andere jaren 

hielden we ook na afloop van de 6de editie een 

digitale enquête onder de 45 deelnemende scholen. 

De respons was hoog: 83,3 procent.

RAPPORTCIJFER
De scholen geven hun Schoolschrijvers en het 

programma van De Schoolschrijver gemiddeld  

een 8,2 als rapportcijfer. 

Schooljaar 2014-2015 kregen we ook een 8,2.  

Bij een groei in de 6de editie van 50 procent  

(van 30 naar 45 scholen), deelname van een  

nieuwe regio (Noord-Brabant) en in totaal  

66 procent nieuwe scholen (30 scholen die voor  

het eerst deelnamen), wist De Schoolschrijver  

erin te slagen haar kwaliteit te borgen.

ONDERZOEK & RESULTAAT

Besteedt de leerkracht aandacht aan
De Schoolschrijver in de eigen lessen? Wat vinden ouders?

44% 54%

Enthousiast

Neutraal

Niet ingevuld

Ja, meerdere keren per week

Ja, 1x per week

Ja, 2 of 3 x per maand

Ja, 1x per maand

Nee
32%

34%

10%

22%

Op welk gebied ziet de leerkracht resultaat bij de leerlingen? 

Meer leesplezier

Toename creativiteit

Vergroting taalontwikkeling

Beter verhalen schrijven

Meer zelfvertrouwen

Geen resultaat gemeld

Overig

100%75%50%25%0%

LOYALITEIT
Om de Net Promoter Score (een gangbaar meetinstrument 

voor klantenloyaliteit) te achterhalen, vroegen we de 

respondenten in welke mate ze De Schoolschrijver aan 

andere collega’s zouden aanbevelen. Daarop scoren  

we een 8,7. 

In het commentaar benoemen leerkrachten 

het succes: ‘De kinderen zijn super enthousiast 

over boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog 

veel meer! Ze hebben ook meer inzicht gekregen 

en zijn beter gaan scoren bij bijvoorbeeld AVI en 

de Drie-Minuten-Toets.’ 

DE SCHOOLSCHRIJVER  
IN DE REGULIERE LESSEN 
63,3 procent van de leerkrachten vervangt reguliere 

taallessen door de lessen van De Schoolschrijver.  

De leerkrachten ervaren dat ons creatieve aanbod 

een positieve invloed heeft op de leerprestaties  

van kinderen: 

• ‘Deze vorm van taalonderwijs vinden wij heel 
stimulerend en creatief. Het geeft de leerlingen 
meer plezier in het verwerken en het bezig zijn 
met taal en lezen.’

• ‘In onze taalmethode zijn bijna alle lessen 
stellessen, en over de inhoud en het niveau van 
die lessen zijn we zeer ontevreden. Wij hebben 
deze lessen daarom laten vervallen voor de 
Schoolschrijver-lessen.’

• ‘Boekpromotie en creatief schrijven heb 
ik aangepast aan het programma van de 
Schoolschrijver.’

De Schoolschrijvers motiveren de leerkrachten  

om in eigen taallessen aandacht te besteden aan  

De Schoolschrijver. 78 procent van de leerkrachten 

doet dit daadwerkelijk. Het percentage duidt 

op grote betrokkenheid van leerkrachten en de 

toegevoegde waarde die zij zien in ons aanbod.

OUDERBETROKKENHEID
Afgelopen jaar besteedden we extra aandacht  

aan het belang van ouderbetrokkenheid,  

zowel in de training van de Schoolschrijvers als  

in de voorbereidende gesprekken op school.  

Dit werpt vruchten af: 48 procent van de scholen 

organiseerde een Oudersalon, dit was vorig jaar  

32,6 procent. 52 procent heeft ouders uitgenodigd 

bij het klassikale afscheid van de Schoolschrijver. 

In de evaluatie geeft 18 procent aan dat ze een 

alternatief voor de Oudersalon organiseerden, 

bijvoorbeeld door kinderen en ouders elkaar 

een brief laten schrijven, of een stukje voor de 

Schoolkrant maken met praktische leestips voor 

ouders.

Alle citaten op deze pagina’s zijn van  
leerkrachten en komen uit de evaluatie van  
het intensieve traject van schooljaar 2015 - 2016. 

‘Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast.  
Er wordt meer en beter geschreven door de leerlingen. 
Bovendien zorgt een kinderboekenschrijver structureel 
op je school ervoor dat onze leerlingen zich ook 
speciaal voelen. De Schoolschrijver is een toptraject!’ 

De aanpak van De Schoolschrijver  

heeft resultaat: 94% van de 

leerkrachten constateert 

dat leerlingen vooruitgaan 

in leesplezier, schrijven, 

taalontwikkeling, creativiteit  

en/of zelfvertrouwen. 
De Schoolschrijvers die geen Oudersalon hielden, 

geven als belangrijkste reden dat de school er ‘geen 

behoefte aan heeft’ (‘ouders komen toch niet, 

zegt de school’). Een deel van de Schoolschrijvers 

heeft het om een andere reden niet georganiseerd, 

bijvoorbeeld omdat de school een regiofunctie heeft 

(ouders uit de wijde omgeving). 

Ouders blijken moeilijk te bereiken, vanuit dat 

perspectief scoren we helemaal niet slecht.  

Het vergroten van de ouderbetrokkenheid pakken 

we komend jaar op met partners die ook expertise 

hebben op dit vlak: stichting Lezen, stichting Lezen & 

Schrijven, VoorleesExpress en Actief Ouderschap.
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Lees de volledige rapporten op  

deschoolschrijver.nl/resultaat
Wat gebeurt er 
als je schrijft?
Benny Lindelauf praat met de 
klas over wat er gebeurt als je 
schrijft:  
 
Suwar vergat helemaal dat 
hij in de klas zat. Want hij 
werkte aan een eigen verhaal. 
‘Het werd heel donker in mijn 
hoofd,’ zei hij. Hij was ergens 
anders. 

Zamani wist eerst niks. ‘Nee, 
minder nog dan niks, meester.’ 
Maar toen schreef ze een zin 
en door die zin kreeg ze een 
idee voor nog een zin en toen 
nog een. Toen ging het vanzelf.

DE SCHATKAMER 
ONTSLOTEN 
De schatkamer ontsloten is een onderzoek door 

Oberon (2016) naar de vraag of en hoe de 

Bibliotheek op school en De Schoolschrijver elkaar 

versterken. Het onderzoek is gedaan in opdracht 

van stichting Lezen/Kunst van Lezen. De conclusie 

is positief: de twee programma’s versterken elkaar. 

De Schoolschrijver brengt verbeelding mee de klas 

in en ‘ontsluit de schatkamer vol boeken’; voor de 

Schoolschrijvers is het prettig werken ‘als er op een 

school al een goed leesklimaat is’. Het onderzoek 

doet ook aanbevelingen voor het versterken van  

de samenwerking en het borgen van effecten. 

Het onderzoek is een mooie basis om nauwere 

en meer structurele samenwerking verder te 

verkennen.

Simone Arts 
leest elk bezoek 
voor uit haar 
boekenkraam
Vandaag een fragment van 
Anja Vereijken en een van 
Selma Noort. Al voor het einde 
gaan veel vingers de lucht in. 
 
‘Moeilijke woorden zeker?’  
vraag ik. Er wordt heftig nee 
geschud. ‘Mag ik het boek in 
mijn laatje?’‘Nee, ik!’‘Nee, ik!’ 
En zo gaat het élke les.

MEER RESULTATEN
 
• In 2015 deed Centrum Brein & leren van  

de Vrije Universiteit Amsterdam (Jelle Jolles  

en Suzanne Mol) een observationele studie 

gericht op percepties en attitudes. 

• In 2012 gaf stichting Lezen Cubiss de opdracht 

kwantitatief onderzoek naar De Schoolschrijver 

te doen.

• In 2011 verrichtte het lectoraat van de  

IPabo Amsterdam kwalitatief onderzoek. 

De onderzoeken tonen aan dat De Schoolschrijver 

daadwerkelijk positief verschil maakt op het gebied 

van lezen en schrijfplezier, creativiteit en fantasie, 

persoonlijke ontwikkeling en taalvaardigheid. 
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Download alle Schrijfgeheimen via  

deschoolschrijver.nl/schrijfgeheimen

NIEUWE SERIE MET LYDIA 
ROOD, AREND VAN DAM  
EN SELMA NOORT
Moet een gedicht rijmen? Hoe maak ik een verhaal 

spannend? Met de digibordlessen maken de 

Schoolschrijvers hun Schrijfgeheimen voor iedereen 

toegankelijk. Detective Appie (onze ambassadeur 

Abdelkader Benali) neemt de kinderen mee langs 

de Schrijfgeheimen van onder anderen Lydia Rood, 

Arend van Dam en Selma Noort. De lesbrieven geven 

leerkrachten praktische handvatten om met de klas 

aan de slag te gaan, in samenwerking met Kidsweek 

en Uitgeverij Zwijsen.

Deze tweede serie van Schrijfgeheimen was een 

vervolg op het succes van de eerste serie uit 

schooljaar 2014 - 2015 (met Schoolschrijver Janneke 

Schotveld) en werd mede mogelijk gemaakt door de 

ABN AMRO Foundation.

8.400 SCHRIJFGEHEIMEN
Het lesmateriaal van Schrijfgeheimen werd 

via onze eigen website en via het landelijke 

Schoolbordportaal in schooljaar 2015 - 2016  

8.400 keer gebruikt. De zes video’s met 

Schrijfgeheimen werden elk gemiddeld 1.400 keer 

meest klassikaal bekeken, door gemiddeld 

25 kinderen.

NOG MEER 
SCHRIJFGEHEIMEN  
IN 2016 - 2017  
Voor de derde serie Schrijfgeheimen gaan 

Kidsweek in de Klas, De Schoolschrijver en de ABN 

AMRO Foundation komend schooljaar een unieke 

samenwerking aan. Het gratis lespakket in schooljaar 

2016 - 2017 bestaat uit drie digibordfilmpjes waarin 

kinderboekenschrijver en Schoolschrijver Gideon 

Samson zijn Schrijfgeheimen verklapt, en drie 

bijbehorende opdrachten geschreven door de 

onderwijsredactie van Kidsweek. Kidsweek in de 

Klas heeft 1.400 basisscholen als abonnee, met een 

wekelijkse oplage van 43.000 exemplaren voor de 

scholen.

SCHRIJFGEHEIMEN

Elk Schrijfgeheim bestaat uit een 
video waarin een Schoolschrijver 
zijn of haar Schrijfgeheim 
prijsgeeft, met een lesbrief 
met opdrachten. We maakten 
Schrijfgeheimen voor de  
midden- en de bovenbouw.

Abdelkader Benali is ambassadeur  

van De Schoolschrijver en vindt dat 

een eer. 

‘Ik verbind me aan een organisatie die zich maximaal 
inzet om door middel van literatuur de lees -en 
schrijfvaardigheid van jonge mensen substantieel 
te verbeteren. Dit doen ze op een manier die me erg 
aanspreekt. Kinderboekenschrijvers enthousiasmeren 
kinderen om te gaan lezen. Dat het een gouden formule 
is zag ik terug in de hoge opkomst van ouders bij de 
introductie van de Schoolschrijvers op de scholen en  
bij de afsluiting in de Stadsschouwburg Amsterdam.’
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DE 5 MEI-KINDERLEZING
In een samenwerking met Nationaal Comité  

4 en 5 mei begeleidde Schoolschrijver Corien Oranje 

vijf kinderen om voor de 5 mei-kinderlezing hun visie 

op het thema Vrijheid te verwoorden. De tienjarige 

Sarah Fawwaz van de Feike Clockschool uit Oude 

Pekela mocht uiteindelijk de voordracht houden, 

die integraal werd uitgezonden op NPO2.

XINIA’S WRAAK
De tienjarige Jezennia Boateng ontdekte haar schrijf-

talent dankzij De Schoolschrijver. Schoolschrijver Lydia 

Rood las in de klas een verhaal van Jezennia 

en wist: hier zit een boek in. Het leidde tot een 

actuele jeugdroman over pesten en discriminatie: 

Xinia’s wraak. Het boek verscheen 18 mei 2016 bij 

uitgeverij Leopold. Lydia werkte het verhaal uit, en 

Jezennia las mee. Zij zegt: ‘Ik keek door de ogen van 

Xinia.’ Dit is de tweede jeugdroman die Lydia Rood 

samen met een Schoolschrijver-leerling schreef: 

Ali’s oorlog kwam in 2014 uit bij uitgeverij Leopold.

Elke leerling moet zijn of haar talenten kunnen 

ontwikkelen, vindt De Schoolschrijver. Ook kinderen 

die zijn gevlucht en hier nieuwkomer zijn. Daarom 

startten we dit jaar een pilot op een school met 

nieuwkomerkinderen: de Internationale Taalklas (ITK) 

in Haarlem, waar Simone Arts als Schoolschrijver aan 

de slag ging. De ITK is een voorziening voor kinderen 

in de basisschoolleeftijd die korter dan een jaar in 

Nederland zijn. 

Uit de pilot op het ITK bleek dat onze aanpak  

goed werkt voor nieuwkomers. De aanpak van  

De Schoolschrijver stimuleert. Leerlingen leerden 

dat ook hun verhaal de moeite is om verteld of 

opgeschreven te worden. Spelenderwijs vergrootten 

zij hun taalvaardigheid en leesplezier. 

‘Uit het buitenland komen en Nederlands leren. Dat was 

wat wij niet konden. Dankzij uw lessen gaat Nederlands 

leren zonder stressen.’

(leerling van de Internationale Taalklas)

De Schoolschrijvers Janneke Schotveld, Henna 

Goudzand, Wieke van Oordt en Rian Visser 

werkten eveneens met nieuwkomers, maar binnen 

reguliere basisscholen. Omdat ook deze scholen 

de toegevoegde waarde van De Schoolschrijver 

OVERIGE ACTIVITEITEN
DE SCHOOLSCHRIJVER VOOR NIEUWKOMERS

erkennen, breiden we in schooljaar 2016 - 2017  

het werken met nieuwkomerskinderen uit. Hiertoe 

staan we in contact met het LOWAN (Ondersteuning 

onderwijs nieuwkomers) en het Centraal meldpunt 

nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam, 

een initiatief van de gezamenlijke Amsterdamse 

schoolbesturen en onderwijsadvies Het ABC. 

Schoolschrijver Wieke van Oordt  

heeft een Syrisch jongetje in de klas: 

‘De jongen uit Syrië kende de eerste keer 

dat ik hem zag misschien drie woorden 

Nederlands. Veel ging langs hem heen. 

Tot de alliteratieles. Ja, moeilijk woord, 

jongens. Maar ik sleep jullie er doorheen.  

Neem nou de Mini Mensen. Die Moeten 

Maar Maaien. En de Wilde Was Waait Weer 

Weg. Nou jullie. Handen gaan voorzichtig 

de lucht in: Kattige Kippen, Lange Lampen. 

Brullende… Brullende….‘Bal!” Het is het 

Syrische jongetje. ‘Bak! Been! Bel! Bed!’  

Ik weet niet wie er harder juicht. Hij of ik.  

‘Ja, ja! Wat goed!’ Hij krijgt alle ogen naar 

zich toe. Hij rijgt de ene alliteratie aan de 

andere. Woorden met een k achter elkaar, 

met m. Hij weet dit, hij kan dit,  

hij doet dit gewoon. Hij hoort erbij.’

TE GAST
De Schoolschrijver wordt regelmatig gevraagd 

om deel te nemen aan kennissessies. De auteurs 

spreken als Schoolschrijver op congressen en houden 

lezingen voor bijvoorbeeld de Rotary en de Friedrich 

Bödecker Kreise in Hannover. 
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Meer over het modiulair aanbod 

deschoolschrijver.nl/digitaal

De Schoolschrijver blijft zich ontwikkelen. Veel 

basisscholen tonen interesse in De Schoolschrijver, 

maar voor niet alle scholen is het intensieve traject 

van een half schooljaar geschikt. Dit traject is immers 

ontwikkeld speciaal voor taalzwakke scholen. 

Om tegemoet te komen aan een behoefte in het 

onderwijs, en aansluitend bij de eigen ambities,  

zette De Schoolschrijver in 2015 eerste concrete 

stappen in de ontwikkeling van aanbod voor het 

volledige basisonderwijs. Want ook op basisscholen 

zonder taalachterstand valt nog veel te bereiken:  

een kwart van alle kinderen verlaat groep 8 met 

twee jaar achterstand in leesvaardigheid en maar 

liefst 70 procent is eind groep 8 onvoldoende in 

staat zich schriftelijk goed uit te drukken.

 

CO-CREATIE
Om de modules evenals het intensieve traject maximaal 

aan te laten sluiten bij behoeften van basisscholen, 

werken schrijvers en scholen mee aan de ontwikkeling 

van het platform. Stichting Schrijvers School 

Samenleving, stichting Lezen / Kunst van Lezen,  

Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en 

Amateurkunst (LKCA), de bibliotheken, cultuurcentra, 

andere organisaties en ook commerciële partijen 

worden bij onze plannen betrokken. 

De eerste pilot in samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet zal plaatsvinden in oktober 2016.  

In een vierluik komt Schoolschrijver Anneke Scholtens twee keer live in de klas en twee keer via het digibord.

Om optimaal inzicht te verkrijgen in wat  

werkt voor leerlingen, leerkrachten en ouders, 

ontwikkelt De Schoolschrijver het digitale platform 

iteratief. Dat wil zeggen: niet in één keer, maar in 

een aantal versies van oplopende complexiteit en 

compleetheid. Na de driejarige ontwikkelperiode  

wil De Schoolschrijver in 2020 tenminste 600 

scholen bereiken.

Zomer 2016: van onderzoeksfase naar het  

eerste ontwerp van het modulaire aanbod

Iteratief werken

Iteratie 1 Iteratie 2 Iteratie 3

Plan

Plan

Plan

Doel

Leren

Uitvoeren

DE TOEKOMST BEGINT NU
OP WEG NAAR EEN MODULAIR AANBOD

Vanuit het DNA van De Schoolschrijver ontwikkelen 

we een platform met modulair aanbod: flexibel 

inzetbaar wat betreft duur, periode en niveau en voor 

zowel leerlingen, ouders als leerkrachten.

 

Het modulaire aanbod gaat uit van de gewone 

basisschool zonder achterstand en legt de nadruk 

op ontdekking en verdieping. De Schoolschrijvers 

fungeren als gidsen: ze moedigen de leerlingen aan 

om hun creatieve vermogens te vergroten (vorm, stijl, 

genre en techniek), kennis en vaardigheden uit te 

breiden, en hier inspiratie uit te halen - en zo smaak 

te ontwikkelen en meer plezier in te hebben in lezen 

en schrijven.

Scholen die hebben deelgenomen aan de intensieve 

interventie, kunnen doorstromen naar het modulaire 

aanbod. Het intensieve traject komt dan weer 

beschikbaar voor een nieuwe school.

DIGITAAL
Ons nieuwe aanbod is deels digitaal, en wordt via 

een online platform ontsloten. Het gebruik van 

digitale middelen geeft ons de kans optimaal aan te 

sluiten bij de belevingswereld van kinderen. In een 

wereld waar computertechnologie (smartphones, 

tablets, game consoles) overal aanwezig is, 

gebruiken kinderen digitale middelen  voor spel, 

leren en sociale omgang. Ons aanbod speelt hier 

actief op in. 

In Technologiekompas voor het onderwijs 

(Trendrapport 2016-2017) wordt beschreven hoe 

scholen na de hype de komende jaren kiezen voor 

een genuanceerde mix van analoge en digitale 

elementen. Zo werkt ook het nieuwe aanbod van 

De Schoolschrijver: een combinatie van digitale 

en analoge middelen, een ecosysteem van elkaar 

versterkende middelen.
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De activiteiten van De Schoolschrijver worden 

ondersteund door een groeiende groep financiers  

op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau, 

zowel publiek als privaat. In 2015 - 2016 ontvingen 

we bijdragen van maar liefst 28 verschillende 

financiers. 

We werken met een doordachte financieringsmix, 

zodat we risico’s spreiden, een breed 

draagvlak creëren en zorgen voor continuïteit 

van de organisatie. We streven naar een 

inkomstendiversificatie die niet alleen gericht is 

op een diversiteit aan geldgevers, maar die naast 

incidentele bijdragen ook bestaat uit meerjarige 

financiële afspraken én niet geoormerkt,  

vrij besteedbaar geld. 

Meerjarige financiers zijn onder andere Fonds 

21, VSBfonds, provincie Fryslân, stichting 

Kinderpostzegels, stichting De Versterking, 

stichting IMC Goede doel, ING Nederland fonds, 

VriendenLoterij en ABN AMRO Foundation. 

Van het ministerie van OCW ontvingen we een 

innovatiesubsidie.

De Schoolschrijver ontving het afgelopen schooljaar 

ook giften in natura van onder andere Openbare 

Bibliotheek Amsterdam (OBA), Nederlandse 

Boekenbon B.V. en diverse kinderboekenuitgeverijen 

(waaronder Uitgeverij Leopold).

De Schoolschrijver streeft de komende jaren naar 

een gezonde balans tussen private en publieke 

geldstromen. We zetten in op opname in de culturele 

Basisinfrastructuur (BIS) 2021 - 2024, en op een 

gemiddeld percentage eigen inkomsten van vijftig 

procent. Daartoe hebben we in schooljaar 2015 - 2016  

de eerste concrete stappen gezet met deontwikkeling 

van het modulair aanbod (zie pagina 26).

De Schoolschrijver hanteert statutair het academisch 

boekjaar: 1 september - 31 augustus. Wij sloten 

2015 - 2016 af met een positief exploitatiesaldo van 

minder dan 1 procent van de totale uitgaven. Om bij 

tegenslagen te kunnen voldoen aan de contractuele 

verplichtingen, houdt stichting De Schoolschrijver 

een weerstandsvermogen aan. Deze bedraagt 

momenteel 42 procent van de begrote vaste kosten 

op jaarbasis. De komende jaren bouwen we dit 

vermogen verder uit.

De jaarrekening van De Schoolschrijver wordt 

gecontroleerd door Maas Registeraccountants  

Den Haag.

De Schoolschrijver heeft op het Goed Geld 
Gala van de VriendenLoterij in februari 2016 
een gulle loterijbijdrage van 300.000 euro 
in ontvangst mogen nemen. Deze gift zorgt 
dat nog meer basisschoolleerlingen een 
taalsterke toekomst tegemoet gaan!   
Met dank aan alle deelnemers van de Loterij.

Publieke financiering

Private fondsen

Bedrijfsleven, giften en sponsoring

Bijdrage scholen

Bijdrage partners 

Donaties en overige inkomsten

Honoraria Schoolschrijvers

Directe projectkosten

Ontwikkelkosten

Kosten De Schoolschrijver lokaal

Kosten administratie en beheer

Personeelskosten

39% 38%

23%

4%

11%

8%

16%

32%

10 %

9 %

9 %

1%

UITGAVEN
Stichting De Schoolschrijver is mean en lean   

en werkt zeer efficiënt. Slechts 16 procent van het 

totale budget is voor personeelskosten bestemd.  

De ontwikkelkosten (4 procent) waren bestemd  

voor de opstart van de inhoudelijke vernieuwing.  

Kosten voor lokale activiteiten werden voor 

een groot deel gedekt met bijdragen van 

lokale financiers. De grootste uitgave van het 

afgelopen schooljaar betrof de honoraria van de 

Schoolschrijvers op de 45 basisscholen.

FINANCIERINGSSTRATEGIE: 
MEER EIGEN INKOMSTEN 
EN STEUN VANUIT HET 
BEDRIJFSLEVEN
Balans in de financieringsmix en spreiding van 

inkomstenbronnen moeten ervoor zorgen dat de 

baten verder toenemen en de risico’s afnemen. Met 

de ontwikkeling van het modulaire aanbod werken 

we toe naar een groter aandeel van inkomsten uit 

eigen activiteiten.

 

We vergroten onze inzet wat betreft 

partnerschappen met het bedrijfsleven. De 

Schoolschrijver biedt ondernemingen kansen om 

hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. In 

onze samenleving speelt (digitale) communicatie 

een steeds grotere rol. Laaggeletterdheid kost 

de Nederlandse samenleving op dit moment naar 

schatting jaarlijks 556 miljoen euro. 

De financiële strategie van de organisatie zal in 

de periode 2017-2020 gericht zijn op toename van 

eigen inkomsten uit het nieuwe modulaire aanbod, 

meer donateursbijdragen en meer bijdragen uit 

partnerschappen.

INKOMSTEN 
Als gevolg van een toename van 50 procent scholen in 

schooljaar 2015-2016 ten opzichte van het schooljaar 

ervoor, de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en de 

inhoudelijke vernieuwing, namen de totale uitgaven 

met 42 procent toe. Voor deze investeringen hebben 

we voldoende financiële dekking weten te vinden.  

In vergelijking met schooljaar 2014-2015 stegen de 

totale opbrengsten het afgelopen schooljaar derhalve 

met 42 procent.

FINANCIEEL

Financieringsmix 6de editie,   

schooljaar 2015 – 2016

Stichting De Schoolschrijver heeft de ANBI-status: 

donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- 

of vennootschapsbelasting. Omdat De Schoolschrijver als 

ANBI geen belasting hoeft af te dragen over schenkingen 

of sponsoring, komen alle giften volledig ten goede  

aan onze doelstellingen. 

KOSTEN VAN HET  
INTENSIEVE TRAJECT
Na een aantal jaren van ervaring opbouwen,  

kunnen wij het intensieve traject meer kosten-

efficiënt uitvoeren. De totale kostprijs van het 

intensieve traject daalde in 2015-2016 met bijna  

6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Het intensieve traject wordt voor het onderwijs 

mogelijk gemaakt door bijdragen van externe 

financiers. Ook onze lokale partners Friesland 

(Bibliotheekservice Fryslân) en Groningen  

(Biblionet Groningen) droegen in natura bij.  

Een school betaalt gemiddeld 10 procent mee.
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DE SCHOOLSCHRIJVER 
BEDANKT! 
Wij bedanken alle fondsen, partners, 
donateurs, vrijwilligers, bedrijven, 
instellingen en andere betrokkenen.

Financiers 2015 - 2016:

Zij hielpen om schooljaar 2015 - 2016 van  
De Schoolschrijver een succes te maken.  
Met hun kennis, tijd, geld, netwerk en betrokkenheid 
hebben ze bijgedragen aan het verwezenlijken van  
een gemeenschappelijke ambitie: voor ieder kind  
een taalsterke toekomst.

‘Nederland verandert. Het ING 

Nederland fonds heeft als missie 

burgers en organisaties vooruit 

te helpen die het initiatief nemen 

Nederland sterker te maken. 

Empowering people staat,  

net als voor ING zelf, centraal.  

We geloven in de kracht 

van mensen. En dat mensen 

de samenleving maken. 

Daarom ondersteunen we De 

Schoolschrijver bij de ontwikkeling 

van hun nieuwe innovatieve 

aanbod.’

Kirsten Ottens 

Manager Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen ING

‘Elk kind verdient gelijke kansen 

om zichzelf te ontwikkelen. Het 

is daarom van belang dat De 

Schoolschrijver juist op taalzwakke 

scholen de geletterdheid helpt 

bevorderen, door het leesplezier 

aan te wakkeren.’

Ann Huijbregts  

Manager IMC Charitable 

Foundation

Wij bedanken ook:

En: 
Abdelkader Benali  
Actief Ouderschap 
Hervormde Kerk Grootebroek 
LKCA 
Mocca 
Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Nederlandse Boekenbon BV 
Schrijvers School Samenleving 
stichting Lezen & Schrijven 
Uitgeverij Leopold  
Uitgeverij Zwijsen 
VoorleesExpress 
en vele anderen
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TEAM
Stichting de Schoolschrijver heeft twee 

medewerkers in vaste loondienst (de directeur  

en de zakelijk coördinator, gezamenlijk 1,7 fte) en 

hanteert een sober bezoldigingsbeleid.

Daarnaast bestaat de organisatie uit een flexibele 

schil met een kernteam van parttime zzp’ers.  

Het kernteam wordt gevormd door een coördinator 

Amsterdam, een kwaliteitsbewaker tevens 

coördinator landelijk en een medewerker marketing 

& communicatie. Voor fondsenwerving werkt  

De Schoolschrijver met een parttime professional 

(0,2 fte). Bovengenoemde medewerkers staan in 

totaal voor 1,7 fte. Gedurende de voorbereiding en 

uitvoering van het intensieve traject (november - 

mei) zetten we in Amsterdam extra freelancers in  

als lokale trajectbegeleiders.

De organisatie werkt met ervaren en betrokken 

mensen en weet efficiëntie te bereiken door 

doelgericht te werken. In aansluiting op de 

groeiambitie van De Schoolschrijver, investeren 

we komend jaar in een uitbreiding van uren 

en expertises, met name wat betreft content 

management (voor het nieuwe aanbod) en zakelijk 

management. Het aantal arbeidsovereenkomsten 

laten we gefaseerd toenemen, met behoud van een 

flexibele schil, om de organisatie een steviger basis 

te geven.

STAGIAIRS EN INZET  
VAN VRIJWILLIGERS
We werken structureel met stagiairs en 

vrijwilligers. Dit schooljaar hadden we een 

stagiaire van de Hogeschool van Amsterdam en 

tijdens piekmomenten in het jaar boden we een 

oud-stagiaire de kans om haar stage-kennis als 

professional in de praktijk te brengen.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor  

een kleine organisatie als De Schoolschrijver.  

Twee van hen hebben dit jaar op structurele basis 

diverse activiteiten voor ons verricht en tijdens het 

slotevent in de Stadsschouwburg zetten zich talloze 

extra vrijwilligers in, onder wie acht medewerkers 

van Mazars Accountants en Belastingadviseurs.

ORGANISATIE

Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten 

van de Governance Code Cultuur  

en ziet toe op de naleving ervan. 

ORGANISERENDE PARTNERS
De Schoolschrijver werkt sinds de landelijke uitbreiding 

samen met lokale of regionale partners, die de activiteiten 

van De Schoolschrijver ter plaatse coördineren.  

Onze regionale partners hebben als doelstelling het 

stimuleren van taal- en leesplezier, en hebben een sterk 

netwerk in de eigen regio. Voordelen zijn het creëren  

van regionaal draagvlak, bundeling van krachten en  

een efficiënte centrale organisatie. Onze partners in 

2015 - 2016 waren Biblionet Groningen, Bibliotheekservice 

Fryslân en SPIL (stichting Plezier in Lezen) in Noord-Brabant.

BESTUUR
De Schoolschrijver heeft een onafhankelijk en 

onbezoldigd bestuur. Het bestuursmodel van  

De Schoolschrijver is het voorwaardenscheppend 

bestuur, oftewel het zogenoemde Raad van beheer 

model. Het bestuur en de directie zijn gezamenlijk 

belast met de beleidsvorming. Voor de uitvoering 

van het beleid is de directie verantwoordelijk en 

de beleidstoetsing is de taak van het bestuur. 

Bestuursleden zijn na vier jaar eenmaal herkiesbaar. 

Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar. 

De operationele en bedrijfseconomische risico’s 

worden door het bestuur ten minste eenmaal per 

jaar onderzocht, middels een interne risicoanalyse en 

een externe audit door de accountant. 

Na zes jaar namen we afscheid van Liesbeth ten 

Houten als onze secretaris, met dank voor haar 

inspirerende inzet vanaf de oprichting van De 

Schoolschrijver.  

Het bestuur van De Schoolschrijver bestaat uit:
Pieter de Jong, voorzitter

Rob van Schaik, algemeen bestuurslid

Judith Boerma, algemeen bestuurslid

Mark Fuchs, penningmeester

Jochem Streefkerk, secretaris
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@Schoolschrijver

facebook.com/deschoolschrijver

nl.pinterest.com/schoolschrijver

Lees alle artikelen op 

deschoolschrijver.nl
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Dat 25 procent van de leerlingen de basisschool ver-
laat met een taalachterstand van twee jaar, was voor 
Annemiek Neefjes de aanleiding om De Schoolschrijver 
op te richten. Het reguliere onderwijs kan die achter-
stand vooralsnog niet wegwerken. Dit terwijl onder-
zoek uitwijst dat lezers niet alleen hoger scoren op 
taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces 
en intelligentie. Bovendien, kinderen die veel lezen, 
belanden hoger op de maatschappelijke ladder, con-
cludeerde Suzanne Mol in haar promotieonderzoek in 

2010 aan de Universiteit Leiden. Dus besloot Neefjes 
voor schooljaar 2010/2011 van start te gaan met De 
Schoolschrijver. Was er bij de oprichting nog maar één 
Schoolschrijver verbonden aan twee Amsterdamse 
 basisscholen, inmiddels zijn er maar liefst 34 kinder-
boekenschrijvers op 45 basisscholen in Amsterdam, 
Friesland, Noord-Brabant en Groningen aan het werk. 
Neefjes: ‘We richten ons op gebieden met een taalachter-
stand, sociaal economisch zwakke gebieden waar 
thuis geen leescultuur is.’ In totaal gaat het om 24 
 gemeentes en ruim 12.000 kinderen met ouders en 
leerkrachten. Bekende namen uit de kinderboeken-
wereld verbinden zich een halfjaar lang aan een 
 basisschool, denk aan Dolf Verroen, Martine Letterie, 
Karlijn Stoffels, Benny Lindelauf en Simone Arts. 
Laatstgenoemde, verbonden aan het ITK in Haarlem 
vertelt: ‘Taal is het leven. Het voelt daarom enorm 
goed om dit werk te doen. Ik hoef me niet bezig te 
 houden met kerndoelen, maar mag lol hebben met de 
kinderen, mag het met ze hebben over boeken, ver-
halen en taal. Ik zie ze genieten, ik zie ze groeien. 
 Kinderen die meedoen, bij wie het kwartje valt, dat is 
het mooiste. Dan zie je dat lol niet vrijblijvend is, maar 
juist de sleutel tot succes.’

Belonen
Voordat een Schoolschrijver van start gaat, is er al 
contact met de basisschool. ‘Vaak werken de stan-
daard lespakketten niet op deze scholen’, weet Neefjes. 
‘Wij vragen daarom waar de behoefte ligt en spelen 
daarop in.’ Om die reden mag een Schoolschrijver 
grotendeels zelf invulling geven aan de lessen. Arts: 
‘Iedere dinsdag en vrijdag ben ik de hele dag aan-
wezig. Ik geef les aan de acht plusgroepen. Ik bouw 
echt iets op met de kinderen. De leerkracht van de 
groep blijft in het lokaal, maar geeft niet zelf les. Ik 

Het concept is heel simpel, zoals meestal het geval is met goede ideeën. Een 
schrijver ‘adopteert’ een halfjaar een basisschool en enthousiasmeert de 
leerlingen op creatieve wijze om verhalen te vertellen, te verbeelden, te verzinnen 
en te schrijven. Schoolschrijver Simone Arts: ‘Sommige kinderen houden 
misschien niet zo van lezen, maar alle kinderen houden van een mooi verhaal!’

tekst tialda hoogeveen foto chris van houts

Jubilerend De Schoolschrijver in de lift 

‘Alle kinderen houden 
van een mooi verhaal!’
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Ik wil met mijn boeken
de wereld mores leren

I nt e r v i ew
Lydia Rood

De jeugdboeken van Lydia
Rood zijn maatschappelijk
betrokken. „Ze hebben geen
boodschap, maar een doel.”

Door�onze�redacteur�Thomas�de�Veen

‘W
e hebben het vaak
over nieuwsle-
zers, acteurs, Os-
carwinnaars – en
waarom het no-
dig is voor men-

sen om zich in hen te herkennen. Zodat ze
zich weerspiegeld zien. Bij kinderboeken-
schrijvers is dat nog niet zo”, vertelt Lydia
Rood, wanneer we elkaar ontmoeten in
Amsterdam. Ze vervolgt: „Op school sprak
ik een jongen die heel goed was in obser-
veren, allerlei details kon hij nog voor de
geest halen. Ik zei tegen hem: ‘Wat kun je
dat goed, misschien moet je politieagent
wo rd e n ! ’ Daar schrok hij van op. Het was
een jongen met Marokkaanse ouders. Hij
zei: ‘Ik? Maar de politie, dat is toch de vij-
a n d? ’ Het idee dat hij ook aan de kant van
de macht en de autoriteiten kon komen te
staan, was nieuw voor hem. Ik hoop dat
ons gesprek iets heeft opgeleverd.”

In haar eentje vergroot Lydia Rood de
diversiteit in de jeugdliteratuur, die tot op
heden nog een spierwitte tak van sport is.
De kinderboekenschrijvers van niet-Ne-
derlandse afkomst zijn op één hand te tel-
len, personages heten vaak Eva en Emma
en vrijwel nooit Ahmed of Ali, kinderboe-
ken gaan maar zelden over problemen als
discriminatie of racisme, of over jongeren
uit de probleemrijke sociale milieus, die
op het verkeerde pad raken.

Bij Rood gaat het over al die dingen tege-
lijk. Ze schreef de afgelopen jaren – onder
meer – de boeken Al i’s oorlog (2014), over
Ali die zijn klas terroriseert en Yessin die
mee wil en moet doen met die jongens,
maar van zijn ouders ook moet scoren op
de Cito-toets, en Xi n i a’s wraak (2016), die
op school gepest wordt omdat ze ‘dik en
br uin’ is en daarom wegloopt.

Die boeken zijn voortgekomen uit iets
anders dat de laatste jaren Roods leven is
gaan bepalen: ze noemt het zelf „het ge-
weldigste dat ik ooit heb gedaan”. Zes jaar
achtereen is ze al ‘S choolschrijver’, waar-
bij ze een halfjaar lang wekelijks in een ba-
sisschoolklas komt om lessen te geven

over boeken, lezen en schrijven, op een
school in een wijk met veel taalachter-
stand. Dit jaar liepen er op 45 scholen door
heel Nederland kinderboekenschrijvers
mee, maar De Schoolschrijver begon zo’n
beetje bij Rood, die de eerste was die toe-
hapte toen initiatiefnemer Annemiek
Neefjes haar plan ontvouwde.

„Ik was het al voordat het uitgevonden
werd, denk ik. Ik liep al met de gedachte
rond dat ik kinderen meer wilde bieden
dan het uurtje dat je als schrijver door-
gaans te gast bent op scholen. Je laat ze
even ruiken aan literatuur, of eigenlijk:
het verschijnsel ‘verhaal in een boek’. En
dan ben je weer weg en vervluchtigt het.”

Wat wilde u ‘mee r ’ biede n?
„Je kunt de wereld openen voor ze. Om
een voorbeeld te noemen: voor de afslui-
ting gingen we met de klas naar de Stads-
schouwburg in Amsterdam. Er waren kin-
deren bij die nooit eerder in het centrum
van de stad waren geweest, ze komen uit
Amsterdam Nieuw-West. Die zijn nooit uit
die buurt gekomen, en dus ook mentaal
niet – dat je per boek kunt reizen is een ont-
dekking die je ze dan kunt laten doen.”

Wat doet u, als u voor die klas staat?
„Mijn manier is dat ik hen laat vertellen, ik
wil dat zij met hun verhalen komen. Door
stukjes voor te lezen waarin ze iets her-
kennen, en dan zoek ik meestal de niet zo
fijne dingen van het leven op. Dat koppel
ik aan boeken die daarover gaan, waar-
door de kinderen inzien: hé, boeken zijn
niet iets van school, maar van óns.”

Behalve dat er weinig boeken zijn die
over hén gaan?
„Is dat zo? Ik houd het niet goed bij. Er zijn
er wel een paar, hoor, die stop ik in de boe-
kenkist voor mijn Schoolschrijver-klas-
sen. Ze zijn nodig, ze maken het fenomeen
boek toegankelijker. Het valt me op, ook
als ik op een boekenmarkt achter mijn uit-
gestalde boeken zit, dat ook kinderen met
een Noord-Afrikaans uiterlijk mijn boek
An a n s i’s web pakken, uit 2000. Toch om-
dat daar twee donkere kinderen op het
omslag staan, denk ik. Die gaan over hún.
Ze zoeken naar herkenning.”

Die herkenning speelde mee bij het ont-
staan van Al i’s oorlog en Xi n i a’s wraak, ge-
baseerd op verhalen die Mikail Altun en
Jezennia Boateng, kinderen uit de klassen
van Rood, hebben verzonnen – of meege-
maakt. Maar het vergroten van diversiteit
op zich is geen doel voor Rood. Ze zit vol
verhalen over de kinderen die ze heeft
ontmoet en herinneringen aan boeken die
ze in haar 34-jarige schrijversloopbaan

schreef, en ze zit vol scherpe standpunten.
Maar ook nuancerende kanttekeningen.

Zoals deze: „Afkomst en sociale klasse,
die twee maatschappelijke factoren wor-
den vaak door de war gehaald. Terwijl de
jongen die model stond voor Yessin [in
Al i’s oorlog] het wél heeft gered en het jon-
getje dat model stond voor Ali niet. Allebei
Turks, allebei Amsterdam-West, maar de
één gaat naar het gymnasium, van de an-
der hoop je dat hij geen draaideurcrimi-
neel wordt. Dat zegt dus meer over de op-
voeding die ze kregen, de sociale klasse
waarin ze opgroeiden, dan over hun af-
ko m s t .”

Het ligt gecompliceerder. Zo vermeed
Rood in deze recente boeken ook wat haar
in het verleden nog wel eens aankleefde:
dat haar boeken politiek gekleurd waren,
links, met een eenduidige boodschap, niet
genuanceerd. Op één manier is ze in elk
geval openlijk ongenuanceerd: „Nee, de
versie van het verhaal van de ouders van
Mikail en Jezennia hoef ik niet te horen. Ik
schrijf het verhaal van die kinderen op en
dat wil ik niet ontkracht hebben. Natuur-
lijk vertellen de ouders een ander verhaal,
maar dat interesseert me niets. Ik wil ge-
woon dit kind een stem geven.”

Waarom interesseert u dat niet? Zo kun je
toch een completer beeld van het kind
krijge n?
„Ja. En dat wil ik dus niet.” Rood lacht. „Ik
wil echt de stem zijn van dat kind. Doen
wat zij nog niet kunnen: hun verhaal ver-
tellen. Als ik dan weer naar een genuan-
ceerd verhaal zoek, zoals ik moest toen ik
journalist was, gaat dat verloren.”

Dan zit u ertussen?
„Precies, en dat wil ik niet. Die kinderen
hebben nog niet de mogelijkheid om hun
eigen verhaal te vertellen, maar ik wil dat
zij zich gehoord en gezien voelen, dat hun
verhaal er mag zijn.”

Of dat iets nieuws is in haar oeuvre, ont-
staan doordat ze nu Schoolschrijver is?
Rood kijkt bedenkelijk. Ze zou eerder zeg-
gen dat ze „stug doorgegaan” is. „E en
‘b o o d s c h a p’ is best lang een slecht woord
geweest, de helft van mijn schrijverscar-
rière wel, denk ik. In het begin mocht het
nog, later niet meer, maar ik heb me daar
nooit wat van aangetrokken. Ik schrijf de
verhalen die ik wil, waar de drang zit.”

Ze bedenkt zich en herformuleert:
„Nou, boeken hebben een doel. Als je geen
doel hebt is het voor jezelf niet interes-
sant. Maar een boodschap… Mijn boeken
gingen altijd al over buitenbeentjes en
over er mogen zijn – dat las ik in recensies,
en dat klopt wel.”

Waarom zit die drang daar, bij dat onder-
we rp?
„Ik groeide op als een meisje tussen vier
jongens, met een zusje dat ging doen alsof
ze een jongen was. En ik was als meisje
heel erg mislukt: veel te jongensachtig. Ik
had een gekke vader, een gekke broer, nu
ook nog een gekke man, die ook het gevoel
had dat hij er niet mocht zijn. We zijn alle-
bei beschadigd door onze jeugd en hebben
nu allebei de neiging om de wereld mores
te leren. Dat zal wel zijn wat ik doe als
s c h r i jve r.”

Toch leidt dat niet tot zielige boeken
met een eenduidige boodschap. Voordat
de verklaring voor het probleem is uitge-
kristalliseerd, blijken er nog minstens vier
andere dingen mee te spelen.

Want wat is er in Al i’s oorlog precies aan
de hand? Yessin wil bij de club van Ali ho-
ren – dan heeft hij vrienden, en anders valt
hij buiten de boot. En Ali, dat is een rotzak-
je met een hardvochtige vader. Is Yessin
dan een engel? Ook niet, hij pest mee. En
hij heeft ouders die een succesvolle toe-
komst voor hem wensen, en daarom wel
heel hard hameren op zijn goede Cito-sco-
re. Ze hopen voor hem op dat wat voor hen
nooit was weggelegd.

En de leraar, een kaaskop die Rik heet,
die heus wel doorheeft dat de macht over
de klas geheel in Ali’s handen ligt – hoe on-
schuldig is die? Hij ziet van Yessin vooral
zijn deelname aan de pesterijen, en denkt
voor zijn toekomst niet verder dan een
vmbo-adv ies.

Iedereen blijkt ten dele schuldig aan het
probleem, dat is ook de boodschap.
„Ik ben blij dat je dat zegt. Niet de ‘bood-
s c h a p’ op de enge manier, de paternalisti-
sche jarenzeventigmanier, zo van: Turken
zijn ook mensen.

„Je hebt het over echte mensen en dan
zie je dat de dingen niet eenvoudig zijn.
Dat heb ik tegen op best wel wat kinder-
boeken: de psychologie is te bedacht of te
simpel, ze beschrijven een probleem als
fe n o m e e n .”

Xinia kondigt aan dat ze gepest wordt
omdat ze ‘dik en bruin’ is. Dat is ook niet
het hele verhaal.
„Dat was de eerste zin van Jezennia. Ik
wilde haar erover laten nadenken.”

Omdat u eraan twijfelde?
„Ik vroeg me af of het klopte, want er zaten
in haar klas meer bruine of dikke kinde-
ren, die niet gepest werden. Ik denk dat
het er meer in zit dat haar ouders Jehova’s
getuigen zijn waardoor ze met heel veel
dingen niet mee mag doen. En dat ze intel-
ligenter is dan het soepie. En gevoeliger.”

WIE�IS...

Lydia�Rood

Lydia�Rood (�Ve�l�p,
23�mei�1957)
schreef�haar�eerste
gedicht�toen�ze�vijf
was,�‘Gdegt’: ‘dwint
ruist�/�door�dboo-
men�/�dsneeuw’.
Haar�eerste�jeugd-
roman,�Een�geheim
pad�naar�gisteren,
verscheen�in�1982.
Naast�jeugdboeken
schrijft�ze�ook�thril-
lers�en�romans.�Ee�n
mond�vol�donsw�e�rd
in�1994�bekroond
met�de�Zilveren
Griffel.�Haar�recent-
ste�jeugdboeken
zijn�Ali’s�oorlogen
X�i�n�i�a’s�wraak.
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Maar je kunt toch niet uitsluiten dat haar
huidskleur in elk geval dééls de reden is
dat ze gepest wordt?
„Klopt, maar pesters zien iemand die
kwetsbaar is en denken: wat zal ik eens
doen? Als ze voelen waar je kwetsbaarheid
zit, pakken ze dat. Dat is bij Xinia haar
huidskleur, ook al omdat ze van haar ou-
ders een denkkader meekrijgt waarin ra-
cistisch weggezet worden als mogelijk-
heid bestaat. Daarom kan het voor de pes-
ters ook de focus zijn, maar niet de reden –
als ze een beugel of een bril of rood haar
had gehad, was dát de reden geweest.”

Is dat omdat kinderen meedogenloos en
onwetend zijn?
„Pesters zijn ook onschuldig geboren. Het
hangt samen met de context, met hoe je
kijkt en er zelf instaat. Ik woon op Marken
en stond een keer langs de lijn bij het voet-
bal, een wedstrijd tussen Marken en Zaan-
dam. In Zaandam, een industriestad,
heerst een harde mentaliteit, dat zijn
schoppers, dat heb ik vaker meegemaakt.
Het Zaandamse team was niet wit. ‘Nou, je
kunt het wel weer zien hè!’ zei iemand
langs de lijn, ‘tuig’ was het. ‘D eporteren!’
riep iemand. Daar schrok ik zo van dat ik
me erin mengde: weet je wat je zégt, mijn
man komt uit Marokko en ik vind het heel
naar wat jullie hier zeggen. Later zei mijn
dochter dat ze ‘in de Marker stand’ s to n -
den. Ze begaven zich in een context waar
het oké en cool was om zulke dingen over
buitenlanders te zeggen.”

Zo relativeerde u het?
„Hoe je je gedraagt hangt maar net af van
de groep, de situatie, de context. Later
kwam een van die Marker vrouwen naar
me toe en zei dat ze het niet had moeten
zeggen. Ze snapte ook niet zo goed waar-
om ze het zei, ze werkte zelf veel met Ma-
rokkanen, kwam bij hen thuis. Ze dacht ei-
genlijk veel genuanceerder.”

Stopt u dat soort nuance ook bewust in
uw boeken? Merken kinderen dat op?
„Dat weet ik niet, maar kinderen hoeven
dat ook niet allemaal op te pikken. Ik
schrijf sowieso niet met een doelgroep in
mijn hoofd. Ik schrijf voor mezelf, al houd
ik het niet voor mezelf.”

Maar toch verzint u het allemaal niet. U
baseert zich op de details die Mikail en
Jezennia u aanreiken.
„Als je met je boek degene treft over wie
het gaat, moet diegene niet het gevoel
kunnen krijgen dat het niet over hem of
haar gaat. Zo is het ook met die nuances:
die móeten erin, om het kloppend te ma-
ke n .”FO

TO
�K
O
O
S
�B
R
E
U
K
E
L

Schoolschrij-
ve�r�Lydia�Rood:
„Ik�wil�kinderen
meer�bieden
dan�een�uurtje
te�gast�zijn�op
een�school.”
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IN DE MEDIA
De Schoolschrijver buzzzt op sociale media:  

(bijna) alle Schoolschrijvers zijn enthousiaste 

bloggers, facebookers en twitteraars,  

en daarmee onze beste online tam tam.  

Samen hebben we op internet een bereik  

van 68.500 mensen. 

De Schoolschrijver op televisie en radio: 

in schooljaar 2015 - 2016 keken er 195.000 mensen 

naar De Schoolschrijver in Koffietijd, en waren we  

geregeld op lokale of regionale radio en televisie, 

zoals RTV Noord-Holland, Omrop Fryslân en  

Omroep Brabant.
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4 Regionaal

West-Friesland

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
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• Veertien procent van de kinderen in Nederland 

loopt het risico later laaggeletterd te worden, 

omdat zij opgroeien in een taalarme omgeving.

• Zeventig procent verlaat de basisschool  

met onvoldoende schrijfvaardigheid.

• Een kwart van de kinderen heeft na groep 8  

een leesachterstand van twee jaar. 

Dat moet en kán anders!

De unieke, creatieve aanpak van De Schoolschrijver  

heeft aantoonbaar positief resultaat op het gebied  

van lezen, schrijven en taal.

Een leerkracht: ‘De kinderen zijn super enthousiast over 

boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog veel meer! 

Ze hebben ook meer inzicht gekregen en zijn beter gaan 

scoren bij bijvoorbeeld AVI en de Drie-Minuten-Toets.’

www.deschoolschrijver.nl


