
In Zin in verzinnen laten kinderboekenschrijver Maranke Rinck en illustrator
Martijn van der Linden zien hoe zij samen verhalen verzinnen, tekenen en
opschrijven. Voor kinderen magisch om van zo dichtbij te zien hoe je op papier
tevoorschijn kunt toveren wat je verzint in je hoofd. Met de aansprekende
schrijf- en tekenopdrachten van Maranke en Martijn gaan de leerlingen zelf aan
de slag.

Met Maranke Rinck en Martijn van der Linden

Onderzoek wijst uit: lezen en schrijven kunnen elkaar versterken. Met de maandprogramma's van 
De Schoolschrijver komen lezen en schrijven tot leven. Zet de interactieve lessen met de leukste

kinderboekenschrijvers in om van alle kinderen leesmonsters en mini-schrijvers te maken. 
We bieden zeven verschillende maandprogramma's om uit te kiezen.

Met taal kun je superveel doen! Liedjes zingen, rijmpjes lezen, moppen
vertellen en zelfs spelletjes spelen. In Taalkabaal ontdekken leerlingen hoe je
kunt spelen met letters, woorden en klanken. Er wordt een fundament
aangereikt voor taalplezier en taalvaardigheid.

Met Erik van Os, Aby Hartog en Brenda Heijnis

AANBOD DE SCHOOLSCHRIJVER-MAAND

ZIN IN VERZINNEN
Schrijf en teken jouw verhaal

GROEP 3-4

TAALKABAAL
Spelen met letters, woorden
en klanken

GROEP 5-6 EN GROEP 7-8

NIEUW

LEESGEHEIMEN
Welk boek grijpt jou?

Stiekem een traantje wegpinken of onder het dekbed schateren van het
lachen? Wat maakt dat een boek je zo grijpt dat je niet meer wilt stoppen met
lezen? En dat je misschien zelf wel wilt schrijven? In Leesgeheimen komen de
kinderen in aanraking met de verschillende smaken van boeken en ontdekken
ze wat hen zelf aanspreekt.

Met Enne Koens, Tjibbe Veldkamp, Lisa Boersen, Manon Sikkel, Simone Arts
en Jozua Douglas

VAN KOP TOT STAART
Schrijf je eigen verhaal

In Van kop tot staart 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.

Met Mirjam Oldenhave, Fiona Rempt, Pieter Koolwijk, Simon van der Geest,
Sanne Rooseboom en Anna van Praag



Een vrachtschip dat een lading badeendjes verliest, het winnende doelpunt
van een beroemde voetballer... Feiten die zomaar het startpunt kunnen zijn
voor een nieuw verhaal. In Echt waar? maken leerlingen kennis met boeken
over bestaande mensen of feiten (non-fictie) en ontdekken ze hoe ze zelf op
een aantrekkelijke manier kunnen schrijven over waargebeurde dingen.

Met Bibi Dumon Tak, Fred Diks, Li Lefébure, Janny van der Molen, Marc ter
Horst en Lysette van Geel

ECHT WAAR?
Breng feiten tot leven

020-8463069 
interesse@deschoolschrijver.nl

www.deschoolschrijver.nl

We bieden ook teamtrainingen voor leerkrachten en leesprofessionals. Kijk hiervoor op onze website. 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Onze adviseurs Rosan en Marianne staan voor je klaar.

MEER

SCHRIJFGEHEIMEN
Bouwstenen voor jouw verhaal

In Schrijfgeheimen gaan leerlingen met diverse Schoolschrijvers op zoek naar
ingrediënten die je kunt gebruiken om een verhaal te schrijven. Als ware chef-
koks van de literatuur serveren de schrijvers verborgen smaakmakers. Ze
geven hun beste tips en lezen voor uit eigen boeken en die van anderen.

Met Gideon Samson, Janneke Schotveld, Selma Noort, Lydia Rood, Maren
Stoffels, Ruben Prins en Anja Vereijken

DICHTGEHEIMEN
Dichter bij poëzie

Gedichten laten je zien hoe je woorden op een heel andere manier kunt
gebruiken, brengen je op ideeën of zetten je aan het denken. In Dichtgeheimen
openen Schoolschrijvers hun geheime gereedschapskist: ze laten zien hoe je
kunt spelen met taal als je zelf gaat dichten. Leerlingen ontdekken hun
poëziesmaak, gaan zelf gedichten schrijven en leren hoe ze hun werk zo mooi
mogelijk kunnen voordragen. 

Met Joke van Leeuwen, Pim Lammers, Annemarie van den Brink, Babs Gons,
Ted van Lieshout, Brenda Heijnis, Rian Visser en Gershwin Bonevacia

Vraag een gratis proefles van de Maand aan via onze website!

http://www.deschoolschrijver.nl/
https://www.deschoolschrijver.nl/aanbod-voor-basisschool/academie/
https://www.deschoolschrijver.nl/gratis-proefles/

