
 
 

 

PERSBERICHT      Amsterdam, 27 juni 2018 
 

 

8ste editie De Schoolschrijver:  

kinderboekenschrijvers leveren succesvolle strijd voor taalsterke kinderen 

 

Op vrijdag 5 juli is de officiële afsluiting in Noord-Brabant van het halfjaarprogramma van 

De Schoolschrijver. Het slotprogramma vindt plaats op OBS Panta Rhei (Tilburg), samen 

met Schoolschrijver Eus Roovers. In Noord-Brabant nemen dit schooljaar zo’n 2.000 

leerlingen, leerkrachten en ouders van 9 basisscholen afscheid van hún Schoolschrijvers: 

kinderboekenauteurs die zich een half schooljaar aan een basisschool verbinden. Deze schrijvers 

maken van taal een spannend avontuur en vergroten zo de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen.  

 

Het halfjaarprogramma is een intensief traject speciaal ontwikkeld voor kinderen op 

basisscholen ter preventie van laaggeletterdheid. De Schoolschrijver heeft als missie om ieder 

kind taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. Samen met kinderboekenauteurs, 

bibliotheken, stichting Lezen, Cubiss en andere partners zet De Schoolschrijver zich hiervoor in.  

Onder anderen kinderboekenauteurs Annemarie Bon, Arend van Dam en Marlies Slegers waren dit 

schooljaar actief als Schoolschrijver in Noord-Brabant. Landelijk deden er dit jaar 50 Schoolschrijvers op 

50 scholen mee, verspreid over heel het land, waarmee 11.000 kinderen zijn bereikt! 
 
‘Ik merk het toegenomen enthousiasme bij de kinderen. Het kost geld, maar iedere school zou dit minstens één 
keer moeten doen.’  
 

Taalrijke leerlingen op slotprogramma Tilburg 

Vrijdag 5 juli nemen de leerlingen van Panta Rhei tijdens het slotprogramma in Noord-Brabant op 

gepaste wijze afscheid van hun Schoolschrijver Eus Roovers: Tijdens een open podium tonen de leerlingen 

wat ze in het afgelopen halve schooljaar geleerd hebben van hun kinderboekenschrijver Eus Roovers. 

Roovers is onder meer bekend van zijn ‘De Feyenoord avonturen van..’ boeken en Uitgeverij Blanco (‘voor 

iedereen die lezen eerder als straf ziet dan als prettige bezigheid’).  

Het afgelopen half schooljaar hebben de negen Schoolschrijvers het taal- en leesplezier bij de leerlingen op 

deze negen basisscholen weten te verdiepen en verankeren. 

 

De Schoolschrijver strijdt voor taalsterke kinderen  

Laaggeletterdheid is een groot probleem in ons land. Onlangs gepubliceerde onderzoeken1 tonen dit 

opnieuw aan: een derde van alle leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand2. De 

Schoolschrijver zet bekende kinderboekenauteurs in om deze leerlingen taalsterk te maken. Tot het 

halfjaarprogramma behoren ook onderdelen gericht op ouders en leerkrachten. De Schoolschrijver 

verbetert aantoonbaar de leesvaardigheid en het schrijfplezier van kinderen.   

                                                
1 Zie o.a. het rapport: Laaggeletterden lopen jaarlijks ruim half miljard aan inkomsten mis 
2 De Staat van het Onderwijs 2017  



 
 

 

 

11.000 leerlingen taalsterk is het begin 

Sinds dit schooljaar zet De Schoolschrijver zich in om naast het halfjaarprogramma nog veel meer kinderen 

in het basisonderwijs te bereiken. Hiervoor is De Schoolschrijver-maand ontwikkeld, voor alle basisscholen. 

Want ieder kind heeft recht op een taalsterke toekomst. 

 

De Schoolschrijver werkt in de regio’s veelal samen met de provinciale en lokale bibliotheek. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Noot voor de redactie 8ste editie: 

 

Boek uitgegeven van Schoolschrijver Lydia Rood en Schoolschrijver-leerling Jason 

Schoolschrijver Lydia Rood en voormalig Schoolschrijver-leerling Jason van basisschool De Knotwilg schreven 

samen de jeugdroman Justins rivaal (uitgeverij Leopold); een boek dat een stem geeft aan kinderen van 

vluchtelingen. De boekpresentatie was tijdens het slotprogramma in Amsterdam. Het boek ligt sinds 6 juni in de 

winkel. Lees hier het persbericht.  

 

Regionale Slotprogramma’s 

De overige provinciale slotfeesten vonden reeds plaats op: 1 juni in Amsterdam met 16 Schoolschrijvers, 28 

mei in Rotterdam met Marcel van Driel. 31 mei in Wytgaard (Friesland) met Dolf & Mindert. 23 mei in 

Schiedam met Marlies Verhelst en in Musselkanaal (Groningen) met Fabien van der Ham. 18 mei in de 

regio Den Haag bij onze partner, het Kinderboekenmuseum, in Den Haag met meerdere Schoolschrijvers; de 

regio Limburg, laat het slot in kleine kring plaatsvinden. 

 

Klik hier voor het overzicht van de deelnemende scholen en Schoolschrijvers. 

Lees hier meer over het halfjaarprogramma 

Klik hier voor informatie over het modulaire aanbod, De Schoolschrijver-Maand. 

Klik hier voor informatie over  De Schoolschrijver Academie - trainingen voor leerkrachten. 

 

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor het slotevent in Noord-Brabant van De Schoolschrijver. 
 

 

 

Aanmelden, interview verzoeken, meer informatie en opvragen beeldmateriaal: 

Myrddin Baars, myrddin@deschoolschrijver.nl -  06-22668885 – 020-8463069 

 


