
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 4 T/M 8

• De Schoolschrijver-maand 

VOOR LEERKRACHTEN:

• De Schoolschrijver Academie - teamtrainingenHet lees- en schrijfplezier verhogen in jouw klas?

Doe het samen met de beste kinderboekenschrijvers  

Leerkracht over 

De Schoolschrijver-maand 

‘Deze vorm van taalonderwijs 

vinden wij heel stimulerend en 

creatief. Het geeft de leerlingen 

meer plezier in het verwerken  

en het bezig zijn met  

schrijven en lezen.’



Ieder kind taalsterk

Stichting De Schoolschrijver gelooft 

dat lezen en creatief schrijven een 

fundamentele verandering teweeg- 

brengen in de relatie van een kind 

tot zijn wereld. We zetten de beste 

kinderboekenauteurs in om leerlingen 

op basisscholen taalsterk te maken  

en daarmee klaar voor de toekomst.

Wanneer plezier ontstaat in taal, lezen en schrijven, wordt 

leren interessant en zinvol. Een uitdaging voor leerkrachten. 

Want hoe zorg je ervoor dat ieder kind een enthousiaste lezer 

en schrijver wordt?  

Door bekende kinderboekenschrijvers, de Schoolschrijvers,  

de klas in te halen!

Zij weten namelijk van taallessen een spannend avontuur te 

maken door hun creatieve benaderingen en het prikkelen van 

de fantasie van het kind.

Zo wordt met onze unieke De Schoolschrijver-aanpak  

de lees- en schrijfvaardigheid van ieder kind vergroot.
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WAT BIEDEN WIJ AAN?

• De Schoolschrijver-maandprogramma’s:  

interactieve lessen met kinderboekenschrijvers

• De Schoolschrijver Academie:  

trainingen van Schoolschrijvers voor leerkrachten,  

leesconsulenten en andere onderwijsprofessionals

DE SCHOOLSCHRIJVER-MAAND
Lezen wordt leuker als je zelf schrijft!

Hoe krijg je alle kinderen enthousiast om te lezen?  

Door ze zelf te laten schrijven. En andersom natuurlijk.  

In De Schoolschrijver-maanden gaan de leukste  

kinderboekenschrijvers met kinderen aan de slag.  

 

Er zijn diverse maandprogramma’s voor de groepen 4-5-6 en 6-7-8.  

Je kiest zelf welk maandprogramma het meest aanspreekt voor jouw klas. 

Je kunt ze ook na elkaar inzetten, elk moment in het schooljaar.

‘Elk verhaal dat een kind schrijft of leest, is een stap  
 op weg naar het veroveren van zijn plek in de wereld.’  
 Annemiek Neefjes, directeur stichting De Schoolschrijver

Ons aanbod is ontwikkeld door een 

onderwijskundig team in samenwerking  

met kinderboekenschrijvers. Met ons 

aanbod helpen wij leerkrachten hun 

taaldoelen te behalen.



Een Maand kan je het hele jaar 

afnemen en is eenvoudig te 

integreren in je lessen. 

Zet de schrijfmotor aan

Verhalen worden niet zomaar verhalen. Die ontstaan uit fantasie, 
gedachten en tal van ‘ingrediënten’. Onze Schoolschrijvers helpen 
kinderen daarbij, door ze uit te dagen: wat zie je als je om je heen 
kijkt, wat maak je allemaal mee op school of thuis en wat kun je erbij 
verzinnen? Neem het tafeltje waaraan je zit: wat heeft dat allemaal 
meegemaakt? Welk verhaal zit achter de vastgeplakte kauwgom-
balletjes aan de onderkant? De kinderen ontpoppen  
zich tot heuse schrijvers, met verhalen waar ze enorm trots op zijn. 

Vergroot het leesplezier

De Schoolschrijvers laten kinderen spelen met taal.   

Aan de hand van voorleesfragmenten, leestips en inspirerende 

video’s gaan de kinderen zelf aan de slag. Niets is fout.  

En juist door te spelen met taal en zelf woorden te vinden,  

worden kinderen ook beter in de technische kant van lezen.  

Het vertrouwen groeit, kinderen pakken sneller zelf een boek  

en willen niet meer ophouden met lezen. Want lezen is nooit  

meer hetzelfde, als je zelf schrijft.

Breng de beste kinderboekenschrijvers in de klas
De beste kinderboekenschrijvers komen rechtstreeks in je klaslokaal 

via het digibord of live. Met veel inspiratie en opdrachten, die kinderen 

gelijk ertoe aanzetten om zelf te gaan schrijven en lezen. Je kunt kiezen 

voor 4 digibordlessen of voor 3 digibordlessen en 1 live-les met een 

schrijver in de klas: een unieke beleving voor de kinderen. 

OPZET MAANDPROGRAMMA
Een Maand kent altijd dezelfde opzet: 4 lessen van 60 minuten, 

waarin kinderboekenschrijvers de leerkracht en leerlingen door de les 

sturen. Dat gebeurt in de eerste 3 lessen altijd via het digibord;  

in de vierde les naar keuze via het digibord of via een live-bezoek van 

een schrijver.  

 

De lessen bevatten persoonlijke en inspirerende video’s met diverse 

kinderboekenschrijvers en tal van voorleesfragmenten, boekentips  

en unieke schrijfopdrachten waarmee kinderen spelenderwijs hun 

lees- en schrijfvaardigheden vergroten. 

De Schoolschrijver-maanden ondersteunen je in het behalen van  

de taaldoelen en kunnen lesstofvervangend worden ingezet.  

Aan de hand van de duidelijke lesbeschrijvingen kun je als leerkracht 

snel starten.

Lezen wordt leuker als je zelf schrijft!



VAN KOP TOT STAART
schrijf je eigen verhaal 

In deze Maand leren Schoolschrijvers kinderen een heel verhaal te 

schrijven. Hier staan de inhoud en structuur van verhalen centraal.  

De schrijvers delen hun beste tips en lezen ter inspiratie voor uit 

eigen werk en dat van collega’s.

Voor groep 4-5-6
Hoe bedenk je een nieuw verhaal en wat is een goed begin?  

Hoe zorg je ervoor dat de lezer het verhaal steeds verder wil lezen?  

En hoe schrijf je een spetterend einde? Kinderboekenschrijvers 

Mirjam Oldenhave, Fiona Rempt en Pieter Koolwijk delen hun beste 

tips en zetten de leerlingen aan de slag met unieke schrijfopdrachten.

Voor groep 6-7-8
Ook in de bovenbouw worden leerlingen geprikkeld door 

Schoolschrijvers. Simon van der Geest, Sanne Rooseboom en Anna 
van Praag delen met de leerlingen hoe zij de lezer een verhaal in 

trekken, hoe je de aandacht vasthoudt en wat belangrijk is voor  

een goed einde.

SCHRIJFGEHEIMEN 
bouwstenen voor jouw verhaal
 

In Schrijfgeheimen gaan de leerlingen met diverse Schoolschrijvers 

op zoek naar de ingrediënten die je kunt gebruiken om een verhaal te 

schrijven. Als ware chef-koks van de literatuur serveren ze verborgen 

smaakmakers aan de kinderen. Ze geven hun beste tips en lezen voor 

uit eigen boeken en die van anderen.

 

Voor groep 4-5-6
Kinderboekenschrijver Gideon Samson verklapt hoe zijn ideeën soms 

zomaar over straat wandelen, Janneke Schotveld onthult het geheim 

van een goed personage en Selma Noort legt uit hoe je een verhaal 

extra spannend maakt. 

 

Voor groep 6-7-8
In het maandprogramma voor de bovenbouw vertelt Lydia Rood 

dat de beste onderwerpen misschien wel verborgen zitten in jezelf. 

Maren Stoffels heeft zo haar eigen ideeën over een goed recept voor 

een verhaal en Gideon Samson geeft tips voor hoe je een verhaal 

geloofwaardig(er) maakt. 

kijk op  deschoolschrijver.nl voor de nieuwste  maandprogramma’s. 



LEESGEHEIMEN
Welk boek grijpt jou? 

Stiekem een traantje wegpinken of onder het dekbed schateren van 

het lachen? De Schoolschrijvers delen wat er met hen gebeurde toen ze 

geraakt werden door een heel bijzonder boek. Wat maakt dat een boek je 

zo grijpt dat je niet meer wilt stoppen met lezen? En dat je misschien wel 

zelf wilt schrijven? In Leesgeheimen komen leerlingen in aanraking met de 

verschillende smaken van boeken en ontdekken wat hen zelf aanspreekt.

Voor groep 4-5-6
In de middenbouw gaan de leerlingen samen met Enne Koens,  

Tjibbe Veldkamp en Lisa Boersen op ontdekkingstocht om de leukste 

boeken te vinden. Welk soort verhalen grijpt jouw leerlingen? En kunnen 

ze zelf ook van deze verhalen schrijven?

Voor groep 6-7-8
Manon Sikkel gaat in een boek het liefst op een spannend avontuur, 

Simone Arts wil vooral veel emoties voelen en Jozua Douglas houdt wel 

van grappige weetjes. Waar krijgen de leerlingen leesplezier van? En is het 

zo dat wat ze zelf graag lezen, ook precies is wat ze graag zelf schrijven?

ECHT WAAR? 
Breng feiten tot leven
 

Een vrachtschip dat een lading badeendjes verliest of zomerse temperaturen 

in hartje winter. Feiten die zomaar het startpunt kunnen zijn voor een nieuw 

verhaal. In Echt waar? maken de leerlingen niet alleen kennis met boeken over 

bestaande mensen of feiten (non-fictie), maar ontdekken ook hoe zij zelf  

kunnen schrijven over waargebeurde dingen.

 

Voor groep 4-5-6
In de middenbouw wordt het verschil tussen fictie en non-fictie in verhalen 

voelbaar met inspirerende voorbeelden van Schoolschrijvers Bibi Dumon Tak, 

Fred Diks en Li Lefebure. Ze vertellen hoe zij de werkelijkheid gebruiken in 

verhalen en hoe je deze als lezer kunt herkennen.

 

Voor groep 6-7-8
Schoolschrijvers Janny van der Molen, Marc ter Horst en Lysette van Geel 
nemen de leerlingen mee in het proces van het schrijven van een waargebeurd 

verhaal. Daarbij geven zij veel tips over hoe je een non-fictie tekst aantrekkelijk 

maakt voor de lezer. Leerlingen vormen een kritische leesblik en ontdekken 

dat je niet alles wat je leest zomaar voor waar kunt aannemen. 

Bekijk de prijzen 

op de website: 

deschoolschrijver.nl



Onze Academie bestaat uit diverse trainingen waar je uit kunt kiezen. 
Iedere training biedt een boost in het lees- en schrijfonderwijs vanuit 
creativiteit en plezier en helpt bij het bereiken van taaldoelen. 
 
In een training ga je zelf aan de slag met schrijven, krijg je praktische 
handvatten voor een creatieve aanpak, talloze boekentips en leer  
je veel van voorbeelden uit de praktijk. Na een training kun je direct  
met de opdrachten aan de slag in jouw klas.

Dezelfde Schoolschrijvers die kinderen warm maken voor verhalen 
en ze leren spelen met taal, delen hun ervaring en kennis met 
schoolteams, onderwijsprofessionals en leesconsulenten, zoals 
Janneke Schotveld, Arend van Dam, Anna van Praag,  
Anke Kranendonk, Marlies Verhelst, Anneke Scholtens,  
Corien Oranje, Simone Arts en Ruben Prins.

DE SCHOOLSCHRIJVER ACADEMIE

Kijk voor meer info en ons meest recente aanbod op  

www.deschoolschrijver.nl/academie

Een klas vol 
enthousiaste 
schrijvers en 
lezers:   
hoe doe je dat?

Van idee tot 
verhaal:   
hoe help je dat op 
 papier te krijgen? 

Verhalen schrijven 
aan de hand van 
bronnen:  
hoe pak je dat 
aan?

Ieder verhaal 
verdient  zinvolle 
feedback:  
hoe pak je dat 
aan?

Het luikje naar 
verbeelding als 
inspiratie om te 
schrijven:  
hoe open je dat?

Creatief 
schrijven met 
 nieuwkomers:  
hoe zet je daarbij 
verhalen in?



Adres 

Stichting De Schoolschrijver  

(AOC Amsterdam) 

W.G. Plein 104  

1054 SC  Amsterdam 

info@deschoolschrijver.nl

020 - 8463069

Volg ons op

   facebook.com/deschoolschrijver

   @Schoolschrijver

DE SCHOOLSCHRIJVER  
BIJ JOU OP SCHOOL?

De Schoolschrijver-aanpak 

• maakt kinderen al jaren aantoonbaar taalsterker 

• brengt leesplezier, creatief schrijven en taalvaardigheid bijeen

• verankert het lees- en schrijfplezier in het onderwijs

• sluit aan bij kerndoelen en kan lesstofvervangend  

worden ingezet

Vraag nu een De Schoolschrijver-maand  
en/of de Academie aan, bel 020 - 8463069 
voor meer informatie. 

‘Verbeeldingskracht is de 

sterkste kracht die er is!  

Er is niks leuker dan dit 

samen met een groep 

kinderen te onderzoeken. 

Door te lezen, luisteren, 

schrijven en onderzoeken 

naar waar de verhalen 

vandaan komen. 

Fantasie is eindeloos, 

grenzeloos.’ 

Schoolschrijver  

Anna 

van Praag

Trots op onze nominatie als Nederlandse inzending voor de ALMA 2018

www.deschoolschrijver.nl/aanvraag


