Amsterdam, 22 januari

Erik van Muiswinkel presenteert Start 8ste editie van De
Schoolschrijver

Schoolschrijver Fiona Rempt en Erik van Muiswinkel lezen voor aan alle kinderen van de JP Coenschool
Amsterdam ©chrisvanhouts

Vanochtend gaf cabaretier Erik van Muiswinkel op de
Amsterdamse basisschool JP Coen de aftrap van de 8ste editie van
De
Schoolschrijverhet
intensieve
taaltraject
van
De
Schoolschrijver om kinderen taalsterk te maken voor de toekomst.
Hij
verwelkomde
samen
met
enthousiaste
leerlingen,
leerkrachten en ouders kinderboekenschrijver Fiona Rempt.
Rempt blijft als Schoolschrijver een half schooljaar verbonden aan
de school.
Het intensieve taaltraject richt zich op basisscholen met een hoog percentage
laagtaalvaardige kinderen. Het traject boekt bewezen resultaten op het gebied
van lees- en schrijfvaardigheid. De missie van De Schoolschrijver is dat ieder
kind een taalsterke toekomst verdient.
Vandaag geven in totaal zes regio’s het startsein, waaronder twee nieuwe
deelnemende regio’s Den Haag en Limburg. Later deze week volgen nog twee
regio’s. Totaal doen er dit jaar 50 basisscholen mee en 48 Schoolschrijvers.
De meest fantastische kinderboekenschrijvers als Lydia Rood, Maren Stoffels en
Arend van Dam, Marcel van Driel en Bies van Ede verbinden zich een half
schooljaar aan de school. Wekelijks gaan ze met de kinderen aan de slag. Ook
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ouders en leerkrachten worden betrokken. Hiervoor zijn aparte
programmaonderdelen ontwikkeld.
Injectie tegen laaggeletterdheid
Een op de tien kinderen loopt het risico op laaggeletterdheid. Het intensieve
traject van stichting De Schoolschrijver is ontwikkeld als preventief programma
tegen taalachterstand en behaalt positieve resultaten: 94 procent van de
leerkrachten constateert dat leerlingen vooruitgaan in leesplezier, schrijven,
taalontwikkeling, creativiteit en/of zelfvertrouwen.
De Schoolschrijver - voor alle kinderen
Naast het intensieve traject voor basisscholen met een hoog percentage
laagtaalvaardige kinderen, ontwikkelt De Schoolschrijver kortere programma’s
voor alle basisscholen. Ieder kind verdient immers een taalsterke toekomst. Eind
vorig jaar werd De Schoolschrijver-maand en de Academie gelanceerd. In 20202021 wil De Schoolschrijver met haar aanbod 550 basisscholen bereiken.

Start De Schoolschrijver in diverse regio’s
In Den Haag werd Ineke Mahieu als Schoolschrijver gehuldigd op de CBS
Mozaïek door stadsdeeldirecteur Rene Baron.
In Friesland presenteerde Raynaud Ritsema de opening en huldigde de
locoburgemeester Wietze Kooistra de kinderboekenschrijfster Tialda Hoogeveen
als Schoolschrijver.
In Rotterdam werd Maranke Rinck feestelijk onthaald op CBS Mozaïek door alle
kinderen en door de directeur gehuldigd.

Quotes van o.a Schoolschrijvers:
Fiona Rempt (Schoolschrijver Amsterdam, JP Coenschool:
"Zelfvertrouwen kweken en de juiste handvaten bieden om fantasie naar buiten
te laten komen, beschouw ik als belangrijke taken van mezelf als
Schoolschrijver. Als dit lukt, verbetert het lezen en schrijven vanzelf. Die
vooruitgang is wat ik zie gedurende het halve schooljaar dat ik met de kinderen
werk.”
Corien Oranje (Schoolschrijver Groningen, De Woldrakkers/De Munte)
" Die stoere jongen uit groep 8, die geen zin had, maar tóch ging schrijven over
de foto die ik liet zien op het digibord (twee damesbenen die uit een plafond
staken), en die al schrijvend steeds harder begon te lachen over wat hij zelf
schreef. Iedereen wilde horen wat hij had geschreven, en hij las het vol trots
voor, en iedereen vond het grappig. Goed voor zijn zelfvertrouwen!"
Annemarie Bon (Schoolschrijver Noord-Brabant, Basisschool Louis Buelens en
De Tweelingen)
" De Schoolschrijver bevordert het leesplezier door kinderen op een originele
manier met boeken in aanraking te brengen. Als Schoolschrijver ben ik daarbij
zelf het rolmodel.”

