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De Schoolschrijver lanceert innovatief basisschoolprogramma rondom lezen 

en schrijven 
  

Stichting De Schoolschrijver lanceert vandaag een innovatief basisschoolprogramma ‘Van 

kop tot staart’. Met dit maandprogramma wil De Schoolschrijver ervoor zorgen dat ieder 

kind een enthousiaste lezer en schrijver wordt. De Schoolschrijver komt hiermee tegemoet 

aan een grote behoefte in het basisonderwijs naar verdiepende en effectrijke programma’s 

rondom lezen en schrijven. 

  

Van Kop tot staart is een programma van vier weken, met interactieve digibordlessen waarin 

professionele kinderboekenschrijvers – de Schoolschrijvers – van taallessen een spannend avontuur 

maken. ‘Hoe kun je een verhaal schrijven met een geweldig begin, spannend middenstuk en een 

onverwacht einde?’ staan hierbij centraal. Het programma bevat veel inspiratie, boekentips en 

opdrachten van onder anderen Mirjam Oldenhave (Mees Kees), Pieter Koolwijk (Baas van de 

wereld) en Simon van der Geest (Spinder). Een school kan ervoor kiezen om de vierde les live door 

een Schoolschrijver in de klas te laten verzorgen. 

Ontwikkeling totaal aanbod 

Van Kop tot staart is de tweede De Schoolschrijver-maand. Het is ontwikkeld na het succes van het 

maandprogramma Schrijfgeheimen (uit 2017), waarin kinderen op zoek gaan naar ingrediënten om 



 

een eigen verhaal te schrijven. Op termijn komt een modulair jaaraanbod van De Schoolschrijver 

beschikbaar. 

Aanpak dalende leesprestatie 

Dit voorjaar luidde de Onderwijsinspectie de noodklok over het dalende niveau van de leesprestaties 

van Nederlandse basisschoolkinderen. De problematiek van laaggeletterdheid is zeer actueel. De 

Schoolschrijver heeft als missie dat ieder kind een taalsterke toekomst verdient.  

Effectiviteit 

De Schoolschrijver-maand is ontwikkeld op basis van het bewezen effectieve halfjaar-programma 

voor basisscholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen. Ook heeft de stichting een 

Academie die leerkrachten professionaliseert op het gebied van creatief taalonderwijs. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie:  

Voor aanvullende informatie, interview en beeldmateriaal verzoeken kunt u contact opnemen met: 
Myrddin Baars, myrddin@deschoolschrijver.nl -  06-22668885 – 020-8463069 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Meer info 

Over stichting De Schoolschrijver 

www.deschoolschrijver.nl 

www.deschoolschrijver.nl/brochure-2018 

 

Video: Impressie van een De Schoolschrijver-maand 

Video: De Schoolschrijver-effecten 

 

Promo: De Schoolschrijver-maand Van kop tot staart 

  

Achtergrondinformatie laaggeletterdheid & taalontwikkeling in het onderwijs: 
Zie o.a. het rapport: Laaggeletterden lopen jaarlijks ruim half miljard aan inkomsten mis 
De Staat van het Onderwijs 2017 

 

https://www.deschoolschrijver.nl/over-schoolschrijver/
http://www.deschoolschrijver.nl/
https://www.deschoolschrijver.nl/brochure-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=R9occyZS3GY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ykx4KqhlX88&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5iknTGNePUs
https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/laaggeletterden-lopen-jaarlijks-ruim-half-miljard-aan-inkomsten-mis/
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/hoofdlijnen-stelseloverzicht-de-staat-van-het-onderwijs-2018

