
 



DE CIRKEL OM HET KIND 
De Schoolschrijver investeert in de geletterdheid van kinderen.  

Dat doen we direct in de klas, met onze lesprogramma’s met kinder-

boekenauteurs, en met trainingen voor leerkrachten, pabostudenten 

en leesconsulenten van de bibliotheek. En daarnaast ondersteunen 

we de ouders. Zo bestrijkt onze aanpak de hele cirkel om het kind  

en bouwen we samen aan een duurzame, taalsterke toekomst voor 

alle kinderen op de basisschool.

IMPACTVOLLE 5 WEKEN
Ieder kind ontvangt gemiddeld  
5 uur les van De Schoolschrijver,  
verspreid over 5 weken.  
Dat is investeren in de toekomst.

DE SCHOOLSCHRIJVER 
IN CIJFERS 2020
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TERUGBLIK OP 2020
‘Vorige week was De Schoolschrijver niet op school. 

Gelukkig maar, want toen was ik ziek!’ Een citaat van 

een kind dat precies uitdrukt wat De Schoolschrijver 

wil bereiken: kinderen zo enthousiast en leesgierig 

maken dat ze niets willen missen. Dat ze als vanzelf 

sterke lezers worden.

2020 was een jaar waarin terecht volop aandacht 

was, in de media en in de politiek, voor de leescrisis 

die kinderen in Nederland aantoonbaar kansen 

ontneemt op persoonlijke en maatschappelijke 

groei. Niet alleen zijn in Nederland de leesprestaties 

van kinderen de afgelopen jaren gekelderd, ook in 

internationaal perspectief bungelen we inmiddels 

onder aan een ranglijst van 50 landen1. En dat is 

zorgelijk, want lezen ligt aan de basis van ieder leren.

2020 was ook het jaar van die andere grote crisis - 

corona - die de zwakke staat van het Nederlandse 

taalonderwijs nog eens extra blootlegde. In dit 

jaarverslag legt De Schoolschrijver verantwoording  

af over haar activiteiten gericht op het taalsterk 

maken van ieder kind op de Nederlandse basisschool.

Wat deed De Schoolschrijver en wat deden 

onze Schoolschrijvers toen ze zich met corona 

geconfronteerd wisten? Coronaproof doorgaan. 

Zodat we scholen konden blijven steunen in hun 

taalonderwijs. En vooral ook: zodat we kinderen in 

deze verwarrende tijd konden helpen zich in taal  

uit te drukken. 

Zo organiseerde Schoolschrijver Tineke Honingh 

tijdens haar online lessen een rap battle tegen  

‘Mister Corona’ (‘Als iedereen een keer hoest /  

dan is de wereld verwoest / er gaan mensen dood / 

het probleem is veel te groot’) en liet Schoolschrijver 

Saskia van der Wiel kinderen een ‘ik-mis-mijn-school-

gedicht’ schrijven. En samen met de Koninklijke 

Bibliotheek ontwikkelden we Huisarrest, een 

tiendelige online voorleesserie over kinderen  

tijdens een lockdown.  

 

Natuurlijk werkten we ook dit jaar nauw samen 

met relevante maatschappelijke partijen, educatieve 

en letterenorganisaties, met bibliotheken, scholen 

en schoolbesturen. We ondertekenden het 

Leesoffensief, een krachtige oproep van onder 

andere Stichting Lezen, de bibliotheken en de 

PO-raad om samen tot een gestructureerde, 

doelgerichte aanpak van de leesproblematiek te 

komen om zo de kansengelijkheid van kinderen  

te vergroten. Samenwerking is van groot belang  

om tot duurzame oplossingen te komen.

Om onze groeiambitie te realiseren - 200.000 

kinderen in 2024, tien procent van het basisonder-

wijs - zijn continuïteit en een solide organisatie 

noodzakelijk. Met zicht op toelating tot de 

culturele BIS boden we in 2020 twee personen een 

dienstverband: een zakelijk manager en een hoofd 

Marketing, Communicatie en Sales. Beiden maken 

deel uit van het nieuw opgezette managementteam. 

De organisatie telt nu zestien medewerkers.  

Ook namen we een marktconform functiegebouw en 

salarishuis in gebruik, met als referentiekader de cao 

Kunsteducatie.

Inmiddels is de serie meer dan 140.000 keer bekeken.

Niet op alle basisscholen was het werken op afstand 

mogelijk. Dan werden programma’s in overleg met 

de scholen uitgesteld tot de scholen weer open 

gingen. Ondanks het onzekere en veeleisende jaar 

bereikten we dit jaar 118.000 kinderen, direct in de 

klas of indirect via leerkrachten of leesconsulenten. 

Een stijging van een kleine 20 procent ten opzichte 

van het vorige boekjaar 2018 - 2019, een signaal dat 

wij basisscholen het juiste kunnen bieden om uit de 

leescrisis te komen.

Binnen ons Lab (afdeling Innovatie en Ontwikkeling) 

leidde corona tot een digitale snelkookpan.  

Het ombouwen van onze digitale De Schoolschrijver-

maanden naar versies voor thuisonderwijs gaf een 

stevige impuls aan de programmaontwikkeling.  

En het omzetten van onze trainingen voor 

professionals in het primair onderwijs naar online 

varianten betekende dat deelnemers niet meer 

tot één organisatie hoefden te behoren. We zorgen 

ervoor dat ons aanbod ook in de toekomst flexibel 

inzetbaar blijft. Zo grijpen scholen nooit mis. 

En blijven we kinderen bereiken, waar ze ook zijn.

2020 was ook het jaar waarin De Schoolschrijver 

vanuit de landelijke overheid erkenning kreeg 

voor haar missie en ambities. De Raad voor 

Cultuur roemde in haar advies aan de regering De 

Schoolschrijver als ´innovatieve en ondernemende 

organisatie´ en beschreef onze programma’s als 

ádequate instrumenten om kinderen taalvaardiger 

te maken en lettereneducatie in het basisonderwijs 

te borgen .́ Minister Van Engelshoven (OCW) 

nam het positieve advies van de Raad over en 

op Prinsjesdag was het definitief: vanaf 2021 

maakt De Schoolschrijver deel uit van de culturele 

Basisinfrastructuur (BIS), een rijkssubsidie voor 

meer dan honderd culturele instellingen van (inter)

nationale betekenis. Een geweldig resultaat in het 

tiende jaar van ons bestaan en een grote stimulans 

om onze impact verder te vergroten.  

De Schoolschrijver prijst zich gelukkig dat zij, naast de 

Rijksoverheid, een groot aantal financiële partners 

heeft die De Schoolschrijver steunen in haar missie. 

Dit jaar schoot een aantal financiers ons extra te hulp, 

niet alleen om de crisis door te komen maar juist ook 

om de good crisis aan te grijpen om van te leren en 

om versneld te innoveren. We kunnen onze financiers 

niet dankbaar genoeg zijn voor hun steun. 

En dan was het dus ook nog ons jubileumjaar:  

De Schoolschrijver tien jaar impact. De verjaardags-

plannen en slingers lagen al klaar. Maar hoe vier je 

feest in tijden van corona? We hielden het klein en 

hebben ons geconcentreerd op wat er werkelijk 

toe deed: kinderen de crisis door helpen met hulp 

van taal en uitdrukkingsvermogen en leerkrachten 

steunen in hun taalonderwijs.   

Toch voelde het als feest. Een moeder mailde 

enthousiast over haar dochter, die van een 

Schoolschrijver feedback had gekregen op haar 

verhaal: ‘Ze is er helemaal van in de wolken.’ 

Deze en de vele andere positieve reacties die we 

mochten ontvangen, vormden bij elkaar de mooiste 

verjaardagsslinger die we ons konden indenken.

Annemiek Neefjes

Directeur stichting De Schoolschrijver

[1] Een op de vijf jongeren in Nederland loopt het risico om laaggeletterd te worden. Bijna een derde van de kinderen behaalt in groep 8  

niet het streefniveau lezen (Staat van het Onderwijs, 2020). Een derde van de kinderen vindt lezen niet leuk (PIRLS 2016).
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ZIJN ACTIEVER  
BEZIG MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN

HEBBEN  
MEER 
ZELFVERTROUWEN
(IN TAAL)

VERBREDEN 
HUN HORIZON

• Voelen zich meer gezien in 
wat ze (wél) goed kunnen

ZIJN ONDERNEMENDER
BEZIG MET LEZEN EN SCHRIJVEN

EIGENEN ZICH 
TAAL MEER TOE

HEBBEN BETERE
TAALVAARDIGHEDEN KINDEREN 

ZIJN
DUURZAAM   
TAALSTERK

1

4

3

6
5

7 8• Interesse in lezen en schrijven  
is aangewakkerd

• Meer kennis over jeugdliteratuur 
en vertelstructuur

• Gestimuleerd tot (meer)  
gebruik fantasie (in taal)

LEZEN EN SCHRIJVEN  
MEER EN MET MEER 
PLEZIER 2

• Schrijven meer en met meer plezier
• Lezen vaker, gevarieerder en  

met meer plezier

• Bezoeken (school)bibliotheek vaker
• Zijn actiever/ondernemender bezig met boeken

• Identificeren zich  
meer met personages

• Kunnen meer raken met en 
worden geraakt door taal

• Hebben grotere intrinsieke  
motivatie om te lezen en  
schrijven

• Kunnen zich beter uiten  
met taal

• Gebruiken meer fantasie  
in taal

• Zijn beter in (technisch) lezen
• Hebben een grotere woordenschat
• Zijn beter in (creatief) schrijven
• Ervaren verbanden tussen taaldomeinen beter 

Theory of Change ontwikkeld door Sinzer 

Powered by Grant Thornton i.s.m. De Schoolschrijver

DIT IS DE SCHOOLSCHRIJVER
Stichting De Schoolschrijver is een 
culturele onderneming, die sinds 2010 
inzet op lettereneducatie in het primair 
onderwijs. De stichting ontwikkelt en 
implementeert lesprogramma’s op het 
gebied van lees- en schrijfbevordering 
voor kinderen. Hierbij worden getrainde 
kinderboekenschrijvers ingezet, de 
zogeheten Schoolschrijvers.

We staan in voortdurend contact met scholen, 

omdat zij het beste weten wat ze nodig hebben  

voor goed lees- en schrijfonderwijs. De hele cirkel 

rond het kind wordt bij de programma’s betrokken, 

met trainingen voor leerkrachten, pabostudenten 

en de leesconsulenten van de bibliotheek. Daarnaast 

ondersteunen we de ouders. Met deze verbindende 

aanpak bouwen we samen aan een duurzame, 

taalsterke toekomst voor alle basisschoolkinderen. 

Noodzaak 
Goed kunnen lezen en schrijven zijn belangrijke 

voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling en 

voor kansen op school en in de maatschappij.  

Toch zijn ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders ouder 

dan zestien jaar laaggeletterd, bijna een op de vijf 

jongeren van veertien jaar dreigt het te worden.  

Dit probleem ontstaat vaak al in de jeugd.  

Recente onderzoeken tonen aan dat de taalbasis  

bij kinderen in Nederland wankel is.  

De leesvaardigheid is de afgelopen jaren gestaag 

gedaald, en als het gaat om leesplezier staat 

Nederland onderaan in internationaal onderzoek 

onder vijftig landen (bron: PISA 2009, PIRLS 2016). 

Deze problematiek wordt ook op landelijk niveau 

gezien en geadresseerd. De Raad voor Cultuur 

noemde in haar sectoradvies van 2018 ‘ontlezing’ 

en het geringe leesplezier onder jongeren ‘een punt 

van grote zorg’. De Raad adviseerde samen met de 

Onderwijsraad om leesmotivatie tot vast onderdeel 

van het onderwijscurriculum te maken (Lees! Oproep 

tot een leesoffensief, 2019). In december van dat jaar 

riepen ook de ministers Van Engelshoven en Slob 

(OCW) in een Kamerbrief op tot een Leesoffensief. 

Maatschappelijke doelstelling
De Schoolschrijver wil kinderen van alle niveaus 

en achtergronden in het primair onderwijs in 

Nederland taalsterk maken. Zo leveren we een 

bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid 

in het Nederlands taalgebied. Lessen met 

inspirerende literatuur en de kracht van verhalen 

zijn een belangrijke stap naar zelfontplooiing en een 

sterke taalvaardigheid. Het is bewezen dat kinderen 

die met plezier lezen en schrijven, beter worden 

in taal en daarmee betere kansen ontwikkelen op 

school en later in de samenleving.

Werkwijze
Alle lesprogramma’s van De Schoolschrijver zijn 

gestoeld op dezelfde principes. De belangrijkste 

elementen van onze aanpak op een rij: 

 

Marc ter Horst geeft les op De Bongerd in Ede

• Alle lesprogramma’s bevatten geïntegreerd lees- 

en schrijfonderwijs. Lezen en schrijven versterken 

elkaar in één les, en bevorderen zo de algehele 

taalvaardigheid

• Programma’s stimuleren de motivatie en het 

zelfvertrouwen. Hoe groter die zijn, hoe meer 

kinderen openstaan voor meedoen en leren

• De lessen sluiten aan op het taalcurriculum en 

ondersteunen de doelen van school en leerkracht 

• Schoolschrijvers zijn rolmodellen en schrijfcoaches

• Lessen omvatten digitale mogelijkheden zoals 

interactieve video’s, geanimeerde digibordlessen 

en opties voor online onderwijs

• De aanpak ontsluit een schat aan jeugdliteratuur 

voor kinderen, ouders en leerkrachten

• Stimuleert ouders om voor te lezen en vaker  

naar de bibliotheek te gaan

• Versterkt de verbinding met de bibliotheek  

(op school)

EFFECTKETEN VOOR KINDEREN 
De effectiviteit van de aanpak van De Schoolschrijver in 

het algemeen is in 2020 bevestigd en vastgelegd in het 

meta-onderzoek Theory of Change van onderzoeksbureau 

en impact-expert Sinzer. Het onderzoek maakt inzichtelijk 

hoe de geïntegreerde aanpak van De Schoolschrijver 

werkt. Kinderen in het basisonderwijs worden effectief en 

creatief gestimuleerd en daarmee gemotiveerd in lezen en 

schrijven, wat leidt tot bewezen grotere taalvaardigheid 

en daarmee taalsterke kinderen op de lange termijn. Ook 

voor ouders en leerkrachten. Het onderzoek is in lijn met 

externe onderzoeken van de afgelopen jaren (zie onze 

website) en de jaarlijkse evaluaties die we houden onder 

leerkrachten en kinderen na afloop onze programma’s.
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AMBITIES EN RESULTATEN

WAARDERING
Jaarlijkse evaluatie van de effectiviteit en de 
waardering van ons aanbod, uitgevoerd onder  
alle afnemers van onze programma’s. 

Halfjaarprogramma 8
Maandprogramma  8,1 

Academie  8,7

BEREIK 2020 
118.000 kinderen

3.200 leerkrachten

250 leesconsulenten

200 pabostudenten

56 Schoolschrijvers actief

2020Schooljaar 2018 - 2019

In 2020 bereikten we 118.000 kinderen

18 procent meer dan boekjaar 2018 - 2019.

In 2021 streven we naar ten minste 125.000 kinderen.

In 2024 naar ten minste 200.000 kinderen.

Dat zijn ongeveer 600-650 basisscholen, 

zo’n 10 procent van het primair onderwijs.

GRONINGEN

FLEVOLAND

DRENTHE

OVERIJSSEL

GELDERLAND
UTRECHT

ZEELAND

FRIESLAND

NOORD-BRABANT

LIMBURG

NOORD-HOLLAND

ZUID-HOLLAND

Halfjaarprogramma’s

Maandprogramma’s

Academie-trainingen 

Maatwerkprogramma’s
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Onder wisselende omstandigheden 
hebben we het hele jaar zoveel mogelijk 
van onze lesprogramma’s voortgezet,  
om zo steun en continuïteit te bieden aan 
de scholen en vooral aan de leerlingen. 
Het geeft vertrouwen dat ook dit jaar 
de scholen onze programma’s hoge 
waarderingscijfers gaven. 
 

Op 16 maart 2020 werden de scholen gesloten 

als een van de verplichte maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus. Lopende of nog te 

starten programma’s werden deels opgeschort, en 

in veel gevallen aangepast voor gebruik bij onderwijs 

op afstand. Op 11 mei mochten de basisscholen 

gedeeltelijk heropenen, en na 8 juni waren alle 

scholen weer open. Op 15 december werd een 

tweede sluitingsperiode van kracht.  

De ervaringen die we in deze uitdagende periode 

hebben opgedaan, kunnen we gebruiken om te 

innoveren op het gebied van afstandsonderwijs. 

Daarmee houden we onze programma’s beschikbaar 

onder snel veranderende omstandigheden.

 

HET HALFJAARPROGRAMMA 
Het Halfjaarprogramma richt zich jaarlijks op  

45 basisscholen met een hoog percentage kinderen 

met een taalachterstand, en/of speciaal onderwijs 

en scholen met nieuwkomerskinderen. Een 

Schoolschrijver verbindt zich een half schooljaar lang 

aan de school om lezen, schrijven en taal te helpen 

verbeteren. De uitvoering verloopt veelal  

via regionale partners, zoals bibliotheken.  

Het Halfjaarprogramma in 2020
In januari begonnen de 45 basisscholen aan het 

Halfjaarprogramma. De landelijke aftrap vond 

plaats op OBS Het Startpunt in Den Haag met als 

hoofdgasten Schoolschrijver Manon Sikkel, onze 

ambassadeur Abdelkader Benali en de Haagse 

wethouder van Cultuur. Kort na de scholensluiting 

in maart werd in intensief overleg met de auteurs, 

regionale partners en de scholen ingezet op het 

voortzetten van het Halfjaarprogramma. De 

Schoolschrijvers zetten hun creativiteit in om hun 

eigen lessen, waar dat mogelijk en gewenst was, 

beschikbaar te maken voor onderwijs op afstand. Het 

team van De Schoolschrijver monitorde de voortgang 

van de programma’s, bood de auteurs training in 

het geven van online lessen en de mogelijkheid om 

via een intranetomgeving lesmateriaal onderling uit 

te wisselen. Auteurs maakten bijvoorbeeld vlogs en 

video’s, mailbare opdrachten of maakten werkbladen 

met instructies voor de leerkracht. Toegang tot 

laptops of computers thuis is echter voor veel scholen 

en kinderen die aan het Halfjaarprogramma meedoen 

niet vanzelfsprekend, daarom werd in een aantal 

gevallen ook gewerkt met analoge oplossingen, zoals 

brieven schrijven of dagboekopdrachten. 

Merendeel voltooid
Uiteindelijk is op bijna alle scholen het programma 

afgerond. Op drie scholen werd het traject voortijdig 

stopgezet, omdat deze scholen besloten al hun 

aandacht te richten op het gaande houden van de 

reguliere vakken. Ook het jaarlijkse slotfeest in de 

Amsterdamse Stadsschouwburg (ITA), waaraan ruim 

1.000 kinderen zouden deelnemen, werd afgelast. 

Hiermee verviel ook het relatie-evenement annex 

jubileumprogramma. Om te zorgen dat kinderen toch 

hun prestaties konden vieren en afscheid konden 

nemen van hun Schoolschrijver, organiseerden scholen 

overal in Nederland kleinschalige slotevenementen 

binnen de schoolmuren. 

 

Deze intensieve aanpak omvat:

• Een klassikaal programma in drie klassen, met 

wekelijks aandacht voor onder andere (voor)lezen, 

creatief schrijven en kinderboeken

• Een boekenkist uit de bibliotheek

• Een boekenspeurtocht in de (school)bibliotheek

• Mailen met de Schoolschrijver

• Talentenklas: cursus creatief schrijven  

voor een kleine selectie leerlingen

• Oudersalon: bijeenkomst met Schoolschrijver  

en ouders

• Koffiekamer: workshop met alle leerkrachten

• Vrije uren: de Schoolschrijver bezoekt andere 

klassen en is beschikbaar voor ouders

• Feestelijk start- en slotprogramma voor de hele 

school en de ouders

ONZE PROGRAMMA’S

Lysette van Geel op de Gooilandschool in Bussum

Leerlingen van OBS de Mijlpaal in Amsterdam
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cursist bibliotheek DOK Delft

cursist Graafschap bibliotheken

Catarina, groep 8

‘Goed om zelf te ervaren hoe leerlingen een 
schrijfles kunnen meemaken, het gaf me direct 
een idee hoe dit op een school toegepast zou 
kunnen worden.’ 

‘De boekentips en de werkvormen die wij ook 
zelf moesten doen ga ik ”jatten” hoor!’ 

‘Ik vind schrijven nu veel leuker, omdat ik meer 
inspiratie heb en ook omdat ik het nu beter kan.’ 

Resultaten
Uit de evaluatie blijkt dat scholen ook in deze 

uitdagende periode tevreden waren over het 

Halfjaarprogramma, al vonden respondenten dat 

de individuele voortgang van de kinderen vanwege 

het afstandsonderwijs moeilijker te beoordelen was 

dan normaal. Desondanks gaf meer dan de helft 

van de deelnemende leerkrachten aan positieve 

ontwikkelingen te zien bij de kinderen in leesplezier, 

creativiteit, verhalen schrijven en zelfvertrouwen. 

Respondenten bevestigen dat De Schoolschrijver 

goed aansluit op het reguliere lesprogramma en 

dat leerkrachten werkvormen en inzichten uit de 

lessen overnemen en blijven toepassen als aanvulling 

of vervanging van bestaande methoden. Ook de 

kwaliteit van het lesmateriaal voor onderwijs op 

afstand is door alle scholen positief beoordeeld.

Vooruitzichten 
Ondanks het vooruitzicht op een nieuwe lockdown 

meldden 41 scholen zich aan voor de volgende editie 

van het Halfjaarprogramma, start januari 2021. 

Met de deelnemende scholen is besproken hoe het 

programma indien nodig kan worden opgenomen in 

het afstandsonderwijs van de school, met scenario’s 

voor een lockdown of bijvoorbeeld hybride lesgeven 

aan halve klassen. 

DE SCHOOLSCHRIJVER-
MAAND
De maandprogramma’s zijn op elk moment in het 

schooljaar in te zetten en geschikt voor de groepen  

3 tot en met 8 op basisscholen van alle niveaus.  

Een De Schoolschrijver-Maand bestaat uit interactieve 

digibordlessen, die de klas uitvoert onder regie van  

de leerkracht. In de lessen richten Schoolschrijvers 

zich in video’s en animaties tot de kinderen.  

Ze lezen boekfragmenten voor, geven boekentips  

en praktijkvoorbeelden over zelf schrijven,  

en schrijfopdrachten. De laatste les kan verzorgd 

worden door een live schrijver in de klas.  

De leerkracht krijgt via een online omgeving toegang 

tot handleiding, opdrachten, printbladen en een 

boekenlijst voor de Bibliotheek op school. Zo kan  

hij of zij de aanpak van het programma later 

doorvertalen naar de eigen lessen. 

De maandprogramma’s in 2020
Ook bij het maandprogramma lag de focus op de 

continuïteit van het onderwijs. Het merendeel 

van de scholen stelde programma’s uit tot na de 

heropening van de scholen. Een aantal besloot te 

kiezen voor onderwijs op afstand. Het ontwikkelteam 

zorgde daarom in maart dat de digibordprogramma’s 

toegankelijk werden voor onderwijs op afstand 

via de online lesplatformen van de scholen. Drie 

maandprogramma’s werden voorzien van stap-

voor-stap-instructies die de leerkracht direct naar 

de kinderen thuis kan sturen. De lesinhoud werd 

zo flexibel vormgegeven dat iedere leerkracht 

de stof kan integreren met de eigen manier van 

thuisonderwijs geven. Een aantal bezoeken van 

schrijvers in de klas verliep via online platformen,  

en waren een succes. In een aantal gevallen verving 

een school het livebezoek door een kant-en-klare  

digibordles. Zo is ook in versneld tempo De 

Schoolschrijver-maand afgestemd op onderwijs 

op afstand. Volgens planning zagen drie nieuwe 

maandprogramma’s het licht (zie pagina 21).

Resultaten 
74 procent van de leerkrachten geeft in de evaluatie 

aan zelf verder te willen met de werkwijze van 

De Schoolschrijver-maand. Ook de intentie tot 

herhalingsaankopen is een indicator van tevredenheid. 

73 procent geeft aan in de toekomst weer te kiezen 

voor een maandprogramma van De Schoolschrijver. 

DE ACADEMIE
De Schoolschrijver Academie richt zich op training en 

coaching van volwassenen in het primair onderwijs. 

Door onze expertise over te dragen op schoolteams, 

medewerkers van bibliotheken (leesconsulenten 

op school), pabostudenten en leerkrachten die 

leescoördinator zijn, vergroten we het bereik van 

onze effectieve aanpak en daarmee de impact op de 

kinderen. Schoolschrijvers laten zien hoe cursisten 

De Schoolschrijver-programma’s ten volle kunnen 

benutten, en bieden een werkmethode voor het 

eigen taalonderwijs, die reguliere lessen verrijkt of 

vervangt.

 

De Academie-trainingen worden ingezet in diverse 

vormen:

• Groepstrainingen voor bibliotheken en scholen

• Coachingtrajecten van leerkrachten op de 

werkvloer

• Vierdelige cursus Creatief Schrijven (in opdracht 

van Stichting Lezen) voor leescoördinatoren en 

leesconsulenten

• Dagprogramma voor pabo’s 

• Trainingen met de nadruk op onderwijs aan 

nieuwkomerskinderen 

De Academie in 2020
Ook voor de Academie-trainingen zijn online 

varianten ontwikkeld en uitgevoerd, al mochten 

ze in de normale vorm op locatie gelukkig vaker 

doorgaan. Er werd gewerkt in kleine groepen en met 

locaties ingericht volgens de geldende maatregelen 

van het RIVM. Onze introductiecursus Creatief 

Schrijven en Leesplezier voor leesconsulenten van 

de Bibliotheek op school werd omgezet naar een 

online variant van 1,5 uur. Deze werd aangeboden 

via het online trainingsplatform van de Bibliotheek 

Campus, en werd vijf keer gehouden in 2020 en staat 

zes keer gepland in 2021. De sessies waren steevast 

volgeboekt. 

Er werden twee pabo-activiteiten georganiseerd: 

een dag op Iselinge in Doetinchem, met lezingen en 

workshops door drie Schoolschrijvers en een online 

workshop voor Saxion Deventer. 

Academie-training Bibliotheek Oosterschelde met Sanne Rooseboom

Lisa Boersen op de Indische Buurt School in Amsterdam
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 leerkracht groep 3-4, Almelo

leerkracht groep 3-4

leerkracht groep 8

‘Ik heb gemerkt dat ouders meer betrokken 
zijn bij de leesopvoeding, ze gingen naar de 
bibliotheek of kochten een boek.’

‘Omdat de schrijfster steeds een stukje uit 
het boek las werden kinderen enthousiast 
en nieuwsgierig naar het boek. Het boek 
wordt nu dagelijks door leerlingen van 
mijn bureau gepakt om er een stukje uit 
te lezen.’

‘We kregen veel positieve reacties van 
kinderen en ouders. Zelfs kinderen 
die moeite hebben met het Nederlands 
hebben ontzettend hun best gedaan en 
zijn vooruit gegaan met het schrijven van 
een verhaal. Ook zijn er leerlingen die 
vragen of we het volgend jaar weer gaan 
doen. Kortom het was een supermaand 
waarin kinderen heel veel geleerd en 
geschreven hebben.’

directeur Oranjedijkschool, Barcelona

leerkracht groep 7-8, Sneek

‘Ik wil De Schoolschrijver-maand opnemen  
als vast onderdeel in het lesprogramma.’

‘De schrijfster was fantastisch naar 
de leerlingen toe. Enorm positief, 
bekrachtigend, enthousiast, echt een 
voorbeeld van hoe leerkrachten voor de 
klas zouden moeten staan. Bedankt! Ook 
namens de leerlingen.’ 

Halfjaarprogramma 12.000

Maandprogramma 9.000

Academie 57.000

Maatwerk 2.000

Overig 38.000  (Huisarrest, 

thuistips, proeflessen)

48%
2%

10%
8%

Bereik De Schoolschrijver 2020, 118.000 kinderen

32   %

Tineke Honingh op De Wingerd in Nijmegen

BEREIK
Door de scholensluitingen veranderde de mix 

van onze activiteiten. Er werden tijdelijk minder 

maandprogramma’s direct in de klas uitgevoerd maar 

dit werd in die periode gecompenseerd met meer 

online trainingen aan leerkrachten en leesconsulenten. 

Daarnaast bereikten we 40.000 kinderen via maatwerk-

opdrachten, de online voorleesserie Huisarrest, de 

thuistips en proeflessen. Zo groeide het bereik van  

De Schoolschrijver, ondanks corona, in 2020 met  

18 procent naar 118.000 kinderen.

MAATWERKPROGRAMMA’S 
EN OVERIGE ACTIVITEITEN
Vanwege de coronacrisis werden er in 2020 diverse 

rijkssubsidieregelingen in het leven geroepen voor 

extra ondersteuning van het onderwijs. Scholen, 

maatschappelijke organisaties en gemeentelijke 

overheden konden dankzij dergelijke subsidies 

een beroep doen op De Schoolschrijver voor 

passende trajecten. Inmiddels zijn er acht 

projecten gestart; soms binnen schooltijd, soms in 

vakanties, weekenden of als naschoolse activiteit. 

Voorbeelden:

• Een ‘vijfde lesdag’: een schooljaar lang wekelijks les 

van een Schoolschrijver voor ruim 200 kinderen op 

een Amsterdamse basisschool

• Een naschools programma van negen weken  

voor 240 kinderen in Heerhugowaard

• Twintig weken voor kinderen met Nederlands als 

tweede taal in Berkel en Rodenrijs 

• Samenwerking van een school en een bibliotheek  

in Den Bosch voor twintig lessen



‘Lezen is geen fijnzinnige hobby, maar een mensenrecht. Kinderen ongeletterd houden is zoiets als hen 
uithongeren. Wie niet goed kan lezen is buitengesloten van de samenleving. Hoe sluizen we al die kennis,  
uit voortreffelijk onderzoek, eindelijk eens door naar het onderwijs, via de pabo’s? Er is geen tijd te verliezen.’

2020 IN VOGELVLUCHT

Aleid Truijens, de Volkskrant, juni 2020
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Eus Roovers op OBS de Zuidwester in Eindhoven

Schoolschrijver Barbara Scholten traint nieuwe collega’s

EXPERTISE
Schoolschrijvers werken volgens een zorgvuldig 

uitgewerkte didactiek en volgen jaarlijks trainingen 

en workshops. Ze zijn experts in kinderliteratuur, 

in het activeren van de verbeelding en in creatieve 

schrijflessen. Ze motiveren de kinderen en laten de 

leerkracht zien hoe die de eigen lessen creatief en 

inhoudelijk kan verrijken. De trainingen die zij volgen 

gaan over bijvoorbeeld lesopbouw, werkvormen 

en feedback geven, en de auteurs krijgen waar 

nodig ook onderwijskundig advies. In onze 

intranetomgeving beschikken ze over handleidingen 

en wisselen ze ervaringen en adviezen uit. 

CREATIVITEIT TIJDENS 
CORONA
Toen de scholen in voorjaar 2020 moesten sluiten, 

schakelden de Schoolschrijvers in overleg met 

de stichting en de scholen waar mogelijk over op 

onderwijs op afstand. Via het intranet werden al 

snel technieken uitgewisseld over het omwerken van 

lessen naar vlogs of live videolessen. De schrijvers 

zetten lesmaterialen om naar online varianten, of 

bedachten nieuwe oefeningen die aansloten bij de 

actualiteit. Mede door hun creativiteit en flexibiliteit 

konden veel lessen in aangepaste vorm doorgaan. 

De inzichten over werken op afstand en effectieve 

werkvormen zijn inmiddels centraal geëvalueerd en 

vastgelegd, zodat ze indien nodig opnieuw kunnen 

worden ingezet.

EVALUATIES EN TRAININGEN
De trainings- en evaluatiedagen voor de 

Schoolschrijvers vonden dit jaar online plaats, in juli, 

september en december. In juli stonden evaluaties 

rond het Halfjaarprogramma centraal. In september 

boden we train-de-trainer-sessies aan, waarbij 

ervaren auteurs hun collega’s bijpraatten over 

technieken in online lesgeven en in werkvormen voor 

onderwijs op afstand. In december organiseerden 

we workshops voor alle Schoolschrijvers. Op het 

programma stonden onder andere videolessen 

maken, meertaligheid en schrijfonderwijs en 

diversiteit en inclusie in kinderboeken. Trainers 

waren onder andere bureau Spinzi en Lodewijk 

Ouwens (docent didactische vaardigheden en 

adviseur cultureel basisonderwijs).

DIVERSITEIT IN SCHRIJVERS 
EN VERHALEN
Schoolschrijvers geven op scholen in heel Nederland 

les aan kinderen van alle culturen en gezindten en 

sociaal-economische groepen. De Schoolschrijver 

wil aansluiten bij de belevingswereld van al deze 

kinderen. We voeren beleid gericht op een divers 

en inclusief aanbod van kinderboeken in onze 

programma’s. We boden de auteurs een workshop 

aan over dit thema en zorgden dat diversiteit ook 

integraal onderdeel is van onze maandprogramma’s. 

In januari 2020 startten nieuwe Schoolschrijvers 

Tineke Honingh, Annejan Mieras, Marte Jongbloed 

en Ineke Kraijo. Ook bij het werven van nieuwe 

Schoolschrijvers heeft diversiteit onze aandacht. 

In november 2020 verwelkomden we als nieuwe 

Schoolschrijvers Chinouk Thijssen, Rashid Novaire 

Kraan, Thijs Goverde en Simon van der Geest. 

Allen volgden de basistraining en werden als 

voorbereiding op het Halfjaarprogramma gekoppeld 

in een buddysysteem aan ervaren collega’s. Een 

korte samenwerking gingen we aan voor de 

productie van nieuwe maandprogramma’s met 

Gershwin Bonevacia, Joke van Leeuwen, Babs Gons, 

Erik van Os en Ted van Lieshout.

Er zijn nu zo’n zestig Schoolschrijvers.  
Dit jaar kregen ze te maken met onderwijs op afstand.

Een greep uit onze groep Schoolschrijvers.  

V.l.n.r. Tineke Honingh, Rashid Novaire Kraan, Joke van Leeuwen,  

Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Simon van der Geest

DE SCHOOLSCHRIJVERS



jaarverslag 2020  stichting De Schoolschrijverjaarverslag 2020  stichting De Schoolschrijver20   •     •  21

NIEUW EN 
TOEGESPITST 
LESAANBOD
Op basis van ons monitorrapport 

van najaar 2019 is een aantal 

wijzigingen gedaan in het 

maandprogramma-aanbod. 

De maandprogramma’s zijn op de 

doelgroepen aangepast van trio-groepen 

(groep 4-5-6 en 6-7-8) naar duo-groepen (3-4, 5-6  

en 7-8). Door deze uitbreiding kunnen nu 

ook de startende lezers en schrijvers 

bereikt worden en bestrijkt ons 

aanbod geen vijf maar zes leerjaren. 

De maandprogramma’s zijn dit 

jaar uitgebreid van vier naar zeven 

titels. Dichtgeheimen (groepen 

5-6 en groepen 7-8) vervult de 

behoefte aan programma’s rond 

poëzie en spoken word. Speciaal voor 

de groepen 3-4 zijn de programma’s 

Zin in Verzinnen en Taalkabaal ontwikkeld, 

waarin de eerste stappen worden gezet in het 

herkennen en maken van letters en het verzinnen  

van woorden en verhalen.

EVALUATIE EN DOOR-
ONTWIKKELING
In evaluaties van de programma’s 

benoemen leerkrachten als succes-

factoren vaak de lesopbouw, de inter-

activiteit en de positieve effecten op de 

leerlingen. Op basis van hun evaluaties voeren we 

ook aanpassingen door. Zo werden de digibordlessen 

nog gebruikersvriendelijker in uitvoering. 

Zowel de Maand als de trainingen van 

de Academie zijn in antwoord op 

de coronacrisis doorontwikkeld 

voor onderwijs op afstand. Voor 

alle programma’s is ook inzicht 

opgedaan over de mogelijkheden 

van hybride leren, met een mix  

van thuisonderwijs en op school,  

en er zijn verkenningen geweest 

rond e-learning.

De afdeling Innovatie en Ontwikkeling (Lab) laat 
goed zien dat De Schoolschrijver een lerende 
organisatie is. Het Lab staat in nauw contact met 
de onderwijspraktijk, traint de Schoolschrijvers 
en ontwikkelt nieuwe lesprogramma’s of 
maatwerkprojecten. De nieuwe programma’s worden 
in de praktijk gebracht en getoetst, waar nodig 
doorontwikkeld en opnieuw getoetst. Met deze 
cyclische werkwijze integreert De Schoolschrijver 
de nieuwste inzichten in elke volgende stap van 
ontwikkeling en wordt er ingespeeld op de  
behoeften uit het onderwijsveld.

INNOVATIE EN 
ONTWIKKELING 

Opnames van het maandprogramma Dichtgeheimen, met jonge voiceover Sverre 

VOORBEREIDINGEN 
JAARLIJN
Inmiddels zijn ook de 

eerste stappen gezet naar 

de ontwikkeling van een 

doorgaande leerlijn lezen 

en schrijven, de zogeheten 

Jaarlijn. In een vooronderzoek 

inventariseerden we welke aspecten 

van onze maandprogramma’s raken aan de 

taaldoelen en aan de verwachte nieuwe 

curriculum-eisen voor het primair 

onderwijs. Met de Jaarlijn kunnen 

scholen schoolbreed, van groep 

3 tot en met 8, wekelijks aan de 

slag. Zo kan De Schoolschrijver-

aanpak geborgd in het onderwijs 

en kunnen kinderen opgroeien 

met onze methodiek. De Jaarlijn 

wordt in voorjaar 2021 op de markt 

gebracht.
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SAMENWERKING 
Leesoffensief
Het Leesoffensief is begin 2020 door het ministerie 

van OCW in het leven geroepen op advies van de Raad 

voor Cultuur en de Onderwijsraad, met als doel de 

leescrisis in Nederland te bestrijden. De Schoolschrijver 

werd opgenomen in de culturele BIS als onderdeel 

van de maatschappelijke opdracht het leesplezier 

en de leesvaardigheid van kinderen in Nederland te 

vergroten. De Schoolschrijver is op diverse manieren bij 

het Leesoffensief betrokken geweest en deelde haar 

expertise als bewezen effectieve lettereneducatie. 

Stichting Lezen / de Bibliotheek op school 
De Bibliotheek op school (dBos) is actief in 44 procent 

van het basisonderwijs, en daarom een belangrijke 

partner in lettereneducatie voor kinderen. We zijn blij dat 

we in de periode najaar 2020 tot en met voorjaar 2021 

maandelijks een speciale online introductiecursus konden 

verzorgen voor leesconsulenten, aangeboden binnen 

Bibliotheek Campus, het online scholingsplatform van de 

bibliotheken. Ze werden gefinancierd door de Koninklijke 

Bibliotheek. Deze strategische samenwerking versterkt 

de expertise van leesconsulenten. 

De Schoolschrijver ontwikkelde met dBos een 

instructie voor leesconsulenten over de inzet van 

maandprogramma’s binnen de Bibliotheek op school. 

Bibliotheken in de gemeenten Heerenveen, Helmond  

en Spijkenisse werkten mee als pilot-bibliotheken.

In tien jaar heeft De Schoolschrijver een 
positie verworven te midden van andere 
letteren-, culturele en maatschappelijke 
organisaties, en tal van partnerschappen 
en samenwerkingsverbanden gesloten. 
Voor kennisuitwisseling, onderzoek, 
gezamenlijke ontwikkeling van 
programma’s en voor de uitvoering ervan 
in heel Nederland.  We lichten hier een

paar voorbeelden van samenwerkings-
verbanden uit, kenmerkend voor 2020.

Openbare Bibliotheek Amsterdam 
De Verhalenvijver is een combinatie van 

een De Schoolschrijver-maandprogramma 

(Leesgeheimen)  met een serie bibliotheeklessen 

op locatie (Schatgraven), georganiseerd door 

de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het 

programma is bestemd voor Amsterdamse 

basisscholen. Helaas werden door de coronacrisis 

de verkoop en de uitvoering ernstig belemmerd. 

De samenwerking wordt in 2021 voortgezet met 

goede hoop op betere resultaten. 

Koninklijke Bibliotheek 
In maart werd de online voorleesserie Huisarrest 

gelanceerd: een tiendelig vervolgverhaal over 

tien kinderen in quarantaine. De afleveringen 

werden door tien Schoolschrijvers geschreven, 

voorgelezen en door henzelf thuis gefilmd. De 

Schoolschrijver bedacht de serie, produceerde de 

afleveringen en voorzag ze van een boekentip uit 

het assortiment van de online Jeugdbibliotheek. 

Minister Van Engelshoven 

leesconsulent Marieke (Bibliotheek Rotterdam)  

volgt een online training

Koninklijke Bibliotheek financierde de serie 

en samen verzorgden we de publiciteit. De 

serie haalde de media en is inmiddels 140.000 

keer bekeken (zie pagina 24). Talloze scholen 

verwerkten de serie in hun eigen lesroosters 

als deel van de online lesdag. 

Kennisnetwerken
De Schoolschrijver werd uitgenodigd 

deel te hebben in het Expertisepunt 

Basisvaardigheden, een initiatief van 

Stichting Lezen en Schrijven en Movisie, 

dat kennisuitwisseling stimuleert tussen 

partijen die zich bezighouden met de 

basisvaardigheden lezen, schrijven en 

rekenen. Het Expertisepunt adviseert de 

adviesraad van Tel Mee met Taal, een initiatief 

van de ministeries van BZK, OCW, SZW en 

VWS. Annemiek Neefjes maakt als directeur 

van De Schoolschrijver deel uit van deze 

adviesraad.
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MARKETING COMMUNICATIE 
EN SALES
De afdeling Marketing, Communicatie en 
Sales versterkte met relevante content 
en meer inzet op sociale media de online 
zichtbaarheid van De Schoolschrijver, 
een belangrijke voorwaarde voor verdere 
groei. Verder verstevigde het team het 
relatienetwerk met het onderwijs en 
de bibliotheken. Gezien de behoefte 
aan uitbreiding en intensivering van de 
activiteiten werd het team in november 
uitgebreid met een hoofd Marketing, 
Communicatie en Sales. 

 
VERKOOP EN ADVIES
Wervingskansen waren de eerste helft van het jaar 

moeilijk op te volgen omdat scholen vanwege corona 

telefonisch slecht bereikbaar waren. Het salesteam, 

bestaand uit een adviseur scholen en een adviseur 

bibliotheken, onderhield waar mogelijk contact met 

scholen om mee te denken over oplossingen rond 

inhalen of voortzetten van lopende programma’s of 

trainingen. In mei en juni werden verkoopcampagnes 

ingezet die anticipeerden op de Kinderboekenweek 

in oktober. Vooral bij leesconsulenten zagen we 

een grote interesse voor trainingen op afstand. 

Door de informatie op onze website over diverse 

nieuwe subsidieregelingen konden we scholen en 

bibliotheken makkelijker koppelen aan ons aanbod. 

 

RELEVANTE CONTENT
Huisarrest  
In maart produceerden we de tiendelige online 

voorleesserie Huisarrest, samen met de Koninklijke 

Bibliotheek. De serie gaf dagelijks tien minuten 

voorleesplezier aan kinderen tijdens de lockdown 

en bood boekentips uit de online Jeugdbibliotheek. 

Talloze scholen zetten de verhalen in als onderdeel 

van hun online thuisonderwijs. Het leverde 

veel positieve reacties op sociale media op en 

publiciteit (zie onder), plus tientallen aanvragen 

voor proeflessen. In heel 2020 werd Huisarrest 

bijna 35.000 keer bekeken, bij het ter perse gaan 

van dit jaarverslag was dit inmiddels 140.000 keer. 

De oorzaak voor deze enorme stijging was de 

scholensluiting van december 2020 tot maart 2021 

en een uitgebreide campagne waarmee we de serie 

nogmaals onder de aandacht brachten.

RTL Z - de Barometer 
Om De Schoolschrijver meer in beeld te brengen 

als digitaal innovator, produceerden we met RTL Z 

en basisschool De Mijlpaal een tv-spot over onze 

maandprogramma’s. Het leverde een aansprekend 

praktijkvoorbeeld op van een leerkracht die met 

enthousiaste kinderen de digibordlessen toepast. 

Het item is online terug te kijken en werd in het 

programma De Barometer in november driemaal 

uitgezonden (ca. 30.000 kijkers). 

Thuistips en subsidienieuws
Veertig inspirerende korte filmpjes met leestips 

en schrijfopdrachten van Schoolschrijvers stonden 

in het eerste kwartaal klaar voor een campagne 

rond het tienjarig jubileum van De Schoolschrijver. 

De feestelijke toon was echter niet passend in 

een pandemie, en daarom werden de filmpjes 

aangepast en via sociale media naar buiten gebracht 

om de aandacht te vestigen op onze opties voor 

thuisonderwijs en proeflessen. Negentien van 

de veertig filmpjes werden voorzien van extra 

lesinstructies voor thuis of online en trokken via 

website en nieuwsbrief ruim 22.000 kijkers.

EVENEMENTEN
In februari waren onze laatste live presentaties 

voor grote groepen: een op het congres Tel mee 

met Taal (OCW) en een bij het planbureau 

Zeeuwse Bibliotheken. Daarna moesten we de 

focus noodgedwongen verleggen naar online. 

In het najaar startten we een serie sneak previews, 

korte live presentaties door één Schoolschrijver 

en een verkoopadviseur rond bijvoorbeeld één 

programmalijn (bijvoorbeeld de Maand) of een 

centraal thema (Leesplezier). De eerste twee sneaks 

vielen in goede aarde bij zowel leerkrachten als 

leesconsulenten en gaven nieuwe kansen voor 

verkoop en klantenbinding. De sessies worden in 

2021 voortgezet. 

NIEUWSBRIEVEN  
EN SOCIALE MEDIA
De inzet van een medewerker sociale media 

vertaalde zich in een groeispurt in volgers en 

engagement, zowel via eigen sociale media als 

door deelname aan besloten nieuwsgroepen voor 

leerkrachten en bibliotheekmedewerkers. We zijn 

een aparte nieuwsbrief voor bibliotheken gestart, 

het aantal abonnees groeit gestaag, net als de 

aantallen van de algemene nieuwsbrief.

IN DE MEDIA
De offline en online media-aandacht in 2020 

was breed en positief. Een greep: in januari was 

Schoolschrijver Lydia Rood op NPO radio 1 en  

Manon Sikkel bij Nieuwsuur. Schoolschrijver Selma 

Noort was te gast bij Koffietijd/ 5 uur Live (RTL4).  

Vrij Nederland publiceerde een groot artikel van 

Sanne Rooseboom over De Schoolschrijver. Zij was 

ook te gast in De Taalstaat op NPO Radio 1 over 

Huisarrest. Verder stond De Schoolschrijver onder 

andere in de Volkskrant, Trouw, Linda, Reformatorisch 

Dagblad en Brabants Dagblad en tal van regionale 

media. Annemiek Neefjes verscheen samen met 

haar broer Sjaak Neefjes, hoogleraar en winnaar 

van de Spinozapremie, in het weekendmagazine van 

het Financieele Dagblad. Ook vakbladen als Meertaal 

en Tijdschrift Lezen wisten ons te vinden, net als 

kindermedia de Kinderkrant en Kidsweek. 

WEBSITE
Het websitebezoek vertoonde een groei van  

241 procent ten opzichte van 2019, wat  

resulteerde in bijna 100.000 bezoeksessies in 2020. 

De best bezochte pagina’s waren onder andere de 

pagina’s over Huisarrest, de maandprogramma’s, 

de Kinderboekenweek en de pagina’s met 

tips voor thuisonderwijs. Het best bezochte 

maandprogramma was Dichtgeheimen, het nieuwe 

gelanceerde maandprogramma eind 2020. Inmiddels 

zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe 

website, die in het voorjaar 2021 zal worden 

opgeleverd. 



‘Kinderen die potentieel een 7,5 - 8 zijn (om het maar eens heel schoolmeesterachtig te zeggen), blijven een  
5,5 - 6 kind als ze weinig leeservaring hebben. Ze moeten namelijk iedere keer weer de leesdrempel over. 
“Kortom beste ouders en juffen en meesters,” predik ik dan, “je onthoudt kinderen kansen als het je niet lukt  
om er lezers van te maken. En dát natuurlijk in de eerste plaats door ze te laten ontdekken dat lezen leuk is.”’ 

2020 IN VOGELVLUCHT

Jacques Vriens, Zullen we weer gewoon schooltje gaan spelen? (2020)
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Wat een feestelijke jubileumeditie moest worden 

voor het tienjarig bestaan van De Schoolschrijver, 

werd onverwachts een editie vol uitdagingen 

en veranderingen. De Schoolschrijver wist 

snel en goed in te spelen op de veranderde 

omstandigheden in de onderwijsmarkt ten 

gevolge van de scholensluiting. Ondanks corona 

werd toch een indrukwekkend aantal activiteiten 

uitgevoerd en ontdekten maar liefst 118.000 

kinderen het plezier en de kracht van taal tijdens 

onze lesprogramma’s. We zijn trots op wat er is 

bereikt in dit onstuimige jaar, mede dankzij de 

groeiende groep kinderboekenschrijvers die met 

enthousiasme, creativiteit en tomeloze energie zich 

hebben ingezet om kinderen, zowel live in de klas 

als via lessen op afstand, taalsterk te maken. 

Onze waardering voor de partners en financiers, 

met wie wij vaak al vele jaren samenwerken en die 

ons ook dit jaar weer steunden, is groot. Zonder 

hen zouden wij dit werk niet kunnen doen. Met 

een aparte vermelding voor het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan wie wij de 

toetreding tot de Culturele Basisinfrastructuur 

(BIS) te danken hebben. De meerjarige subsidie die 

De Schoolschrijver vanaf 2021 van het ministerie zal 

ontvangen, geeft ons de financiële basis om verder te 

groeien en onze impact te versterken. We bedanken 

ook de directeur en alle medewerkers voor hun 

professionele en energieke inzet voor de missie van 

De Schoolschrijver.

De samenstelling van het bestuur is dit jaar veranderd. 

We bedanken Mark Fuchs, Jochem Streefkerk en Lou 

Repetur die zich hebben ingezet om de groei en bloei 

van De Schoolschrijver mogelijk te maken.

Corona en de veranderde behoeften van scholen 

stellen nieuwe eisen aan de organisatie, zowel aan de 

versnelde digitalisering van het productaanbod als 

aan het ICT-platform waarop onze programma’s zijn 

gebouwd. Thema’s die ook in 2021 alle aandacht van 

directie en bestuur hebben.

Namens het bestuur

Pieter de Jong, voorzitter 

april 2021

Rechtsvorm en besturingsmodel
De Schoolschrijver is een stichting met een bestuur-

directiemodel. De hoofdlijnen van de taakverdeling 

tussen directeur en bestuur zijn vastgelegd in het 

document ‘Interne en Administratieve organisatie’. 

Het bestuur heeft het voornemen om in 2021 over te 

gaan op een toezichthoudende rol, omdat de omvang 

en ontwikkeling van de organisatie een functie van 

directeur-bestuurder rechtvaardigen. De statuten 

en de beoogde taakverdeling tussen de directeur-

bestuurder en de raad van toezicht worden in lijn 

hiermee aangepast.

Omschrijving van de doelstelling
Stichting De Schoolschrijver heeft als statutaire 

doelstelling om ‘vanuit een literair-educatieve 

benadering de taal en leesontwikkeling van kinderen 

Pieter de Jong  
voorzitter
aangetreden per 10 februari 2016 en 

aftredend uiterlijk per 10 februari 2022 

maatschappelijke functie:  

zelfstandig adviseur

Babette ten Bosch
penningmeester
aangetreden per 10 januari 2020 en 

aftredend uiterlijk per 10 januari 2026

maatschappelijke functie:  

M&A professional bij YellowFinance

Arnold Jonk  

algemeen lid
aangetreden per 1 juli 2020 en 

aftredend uiterlijk per 1 juli 2026

maatschappelijke functie:  

bestuurder bij Stichting Samen 

tussen Amstel en IJ

Pom Zwart  
algemeen lid
aangetreden per 21 november 

2019 en aftredend uiterlijk per 21 

november 2025

maatschappelijke functie:  

Senior Director Experiences bij Nike

Afgetreden in 2020 zijn Mark Fuchs, Lou Repetur en Jochem 

Streefkerk.  Er is een vacature voor een vijfde bestuurslid,  

de wervingsprocedure wordt in 2021 opgestart. Daarbij wordt 

rekening gehouden met het functieprofiel voor een lid Raad van 

Toezicht en het streven de diversiteit binnen bestuur annex Raad 

van Toezicht te vergroten. 

FUNCTIONEREN
Bestuur en directie vergaderden in 2020 vijf keer. 

Van alle bestuursvergaderingen is schriftelijk verslag 

gedaan. De belangrijkste onderwerpen tijdens deze 

vergaderingen waren onder andere:

• Strategische koers en activiteitenplan voor  

de periode 2021 - 2024

• Voortgang van de activiteiten in het licht  

van corona

• Prognoses in relatie tot de begroting

• Nieuwe arbeidsvoorwaarden en functiehuis

• Financiële zaken

• Personele zaken

• Bestuurssamenstelling en -mutaties

De jaarrekening over het verkorte boekjaar 2019 

(zie ook hoofdstuk Financieel), de begroting 2020 

en de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2024 

zijn vastgesteld door het bestuur. Het bestuur heeft 

los van het administratiekantoor een accountant 

aangesteld voor een onafhankelijke financiële 

controle.

Tussentijds vond regelmatig informele afstemming 

plaats tussen directeur, voorzitter en/of penning-

meester over beleid en financiën. De directeur 

had daarnaast enkele overleggen met de overige 

bestuursleden over zaken die verband hielden met 

hun portefeuilles of expertise. 

RISICOBEHEERSING
In 2016 is een plan opgesteld voor de periode 2017 - 

2020. Ieder jaar wordt de begroting aan de hand van 

dit plan geactualiseerd. Per kwartaal wordt gewerkt 

met voortgangsrapportages ten opzichte van de 

vastgestelde begroting. Deze werkwijze verschaft 

periodiek inzicht in de gerealiseerde versus de 

begrote resultaten en de prognoses.  

Het bestuur heeft daarnaast het beleid ten  

aanzien van risicobeheersing en interne controle  

(op hoofdlijnen) vastgelegd in het document ‘Interne 

en Administratieve Organisatie’.

SAMENSTELLING  
DIRECTIE EN BESTUUR
Gevolmachtigd directeur is Annemiek Neefjes.  

De samenstelling van het bestuur gaat uit van ten 

minste drie en ten hoogste vijf leden. De statutaire 

zittingstermijn van bestuursleden is twee maal  

drie jaar. In lijn met de Code Governance Cultuur 

en de Code Diversiteit & Inclusie streeft het 

bestuur naar een evenwichtige samenstelling in 

verhouding man-vrouw, (culturele) achtergrond 

en leeftijdsopbouw. Het bestuur van stichting 

De Schoolschrijver bestaat ultimo 2020 uit vier 

bestuursleden:

in het onderwijs te bevorderen, en al hetgeen met 

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’.

Governance Code Cultuur 
Stichting De Schoolschrijver onderschrijft de 

uitgangspunten van de Governance Code Cultuur 

en ziet toe op de toepassing ervan. De bestuurders 

ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerk. 

De directeur wordt bezoldigd conform de 

arbeidsvoorwaarden van De Schoolschrijver, die zijn 

geënt op de cao Kunsteducatie. De (aanvaarding van) 

nevenfuncties wordt vooraf gemeld aan het bestuur 

en in voorkomende gevallen aan de voorzitter van het 

bestuur. Daarbij wordt bepaald of er sprake kan zijn 

van (potentieel) tegenstrijdige belangen, mogelijke 

belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

BESTUUR EN GOVERNANCE
WOORD VAN DE VOORZITTER
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* Managementteam 

Productinnovatie en  
educatie-ontwikkeling (Lab)

Bestuur

Marketing,   
communicatie en sales

Zakelijk  
management

Programma-
ontwikkeling 
(Lab)

Sales en service
Bedrijfsvoering 
en financiën

Coördinatie 
Halfjaar- 
programma  
en maatwerk

Marketing en 
 communicatie

Relatiebeheer 
geldgevers/
fondsenwerving

Directie

ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatie is volgens de kernfuncties verdeeld  

in drie domeinen plus een directie (zie afbeelding). 

Het management bestond begin 2020 uit de 

directeur en zakelijk manager. In november werd het 

management uitgebreid met een hoofd Marketing, 

Communicatie en Sales. Met het oog op de geplande 

opschaling is eind 2020 de sollicitatieprocedure 

gestart voor een hoofd Productinnovatie en 

Educatie-ontwikkeling, tevens beoogd vierde lid  

van het management.

MEDEWERKERS
De organisatie is in 2020 uitgegroeid tot zestien 

medewerkers. Drie medewerkers hebben een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, negen 

medewerkers voor bepaalde tijd en vier hebben 

ORGANISATIE EN 
MEDEWERKERS 

zoals de trainingen en de sneak previews.  

Op Marketing en Communicatie kwam 

ondersteuning voor sociale media. Om jong talent 

de kans te geven zich in een werkomgeving te 

ontwikkelen, werkten we met drie stagiaires van 

verschillende universiteiten en hogescholen. 

Verder werden we ondersteund door een vaste 

vrijwilliger. Als groeiende organisatie namen we een 

aantal keren specialistische diensten af bij externe 

organisaties, onder andere voor de werving van een 

nieuw bestuurslid, werkgeverszaken, public affairs 

en herijking van onze financieringsmix.

Arbeidsvoorwaarden en beloning
Voor de medewerkers met een dienstverband 

zijn een functiegebouw en salarishuis in gebruik 

genomen, inclusief functieprofielen, salarisinschaling 

en arbeidsvoorwaarden. Fair belonen is onderdeel 

van het beleid. De Schoolschrijver voert een 

bezoldigings- en arbeidsvoorwaardenbeleid met 

de cao Kunsteducatie als referentiekader, zoals 

uiteengezet bij de toepassing van de Fair Practice 

Code. Bij de beloning van de kinderboekenauteurs 

wordt uitgegaan van een honorarium zoals 

gebruikelijk binnen de branche voor schoolgebonden 

auteursactiviteiten.

Welzijn en risicomanagement
Door de corona-uitbraak stond de veiligheid en 

gezondheid van de medewerkers en de auteurs 

prominent op de agenda. In maart zijn de 

medewerkers in korte tijd overgeschakeld naar 

thuiswerken, inclusief videovergaderingen en een 

aangepaste overlegstructuur. Er is een protocol 

‘werken op kantoor’ opgesteld, met richtlijnen 

voor het maximale aantal werkplekken, voldoende 

afstand en hygiënemaatregelen, conform de 

richtlijnen van het RIVM. Werkbezoeken en 

werkafspraken vonden overwegend digitaal plaats, 

of met beperkte aantallen aanwezigen op 1,5 meter 

afstand. Het risicomanagement betrof uiteraard 

ook de kinderboekenauteurs, die in nauw en 

persoonlijk overleg stonden met de organisatie over 

veiligheidsprotocollen bij schoolbezoeken of elders.  

FACILITAIR EN ICT
Om een bredere doelgroep te bereiken en de stroom 

aan verkoopactiviteiten in goede banen te leiden, is 

gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website 

(oplevering voorjaar 2021).  

De automatisering van de verkoopprocessen en 

koppeling met het CRM-systeem is medio 2020 

opgestart (oplevering najaar 2021). In 2021 komen 

ook geautomatiseerde managementrapportages 

beschikbaar en worden alle data overgezet naar het 

CRM-systeem.

Omdat het merendeel van de werkafspraken nu 

digitaal verloopt of in toerbeurten op kantoor, zijn 

ook de technische faciliteiten op kantoor en op 

de thuiswerkplekken uitgebreid en verbeterd. De 

huurovereenkomst voor het kantoor op WG-Plein 

104 is met drie jaar verlengd tot 1 september 2024.

Organogram

een freelance overeenkomst. De bezetting groeide 

van gemiddeld 8.4 fte in 2019 naar gemiddeld 9.0 

fte in 2020. Het opbouwen van een divers team wat 

betreft leeftijd, gender en diversiteit in culturele 

achtergronden heeft onze volle aandacht. We staan in 

contact met de andere letterenpartijen om kennis en 

ervaring met betrekking tot inclusie uit te wisselen. 

Om bewustwording binnen de organisatie te borgen 

richten we in 2021 een werkgroep inclusie in, als 

gevolg van corona hebben we dit in 2020 niet kunnen 

realiseren. Voor de te vervullen vacatures in 2021 

wordt via in diversiteit gespecialiseerde partners en 

netwerken gezocht naar nieuwe collega’s met een 

andere (culturele) achtergrond.  

Voor ondersteuning van de verkoop- en de 

serviceafdeling werd tijdelijk extra hulp ingezet voor 

onder andere klantadministratie, orderverwerking en 

voor technische ondersteuning bij de online activiteiten 

De Schoolschrijver zette in 2020 een aantal organisatorische stappen, deels 
aangejaagd door corona, als opmaat naar versnelde digitalisering en opschaling.
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Inkomsten De Schoolschrijver 2020
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Lokale partners

51   %
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5   %
5   %

Uitgaven De Schoolschrijver 2020

5   %

TOETREDING TOT DE BIS 
De toetreding tot de culturele BIS voor de periode 

2021 - 2024 betekent dat De Schoolschrijver 25 tot 

30 procent van haar begroting met deze structurele 

subsidie kan financieren, en daarmee de continuïteit 

van de organisatie kan waarborgen.  

Voor 1 juni 2021 levert De Schoolschrijver op 

verzoek van het ministerie twee addenda in. Het 

eerste betreft een visie op samenwerking met de 

Schrijverscentrale (een van de andere BIS-partijen in 

het letterenveld); het tweede betreft een herijking 

van de plannen als gevolg van corona.

VAN ACADEMISCH NAAR 
KALENDERBOEKJAAR
Voor De Schoolschrijver was 2020 het eerste jaar 

waarin er op basis van een kalenderjaar financieel 

verslag gedaan werd. Eerder hanteerde de stichting 

het academische boekjaar. Als overgangsperiode 

diende het verkorte boekjaar 1 september - 31 

december 2019. Voor wat betreft de vergelijkende 

verslagperiode in de financiële verslaglegging en 

verantwoording, geldt het tijdvak 1 september 2018 

- 31 december 2019.

FINANCIERINGSSTRATEGIE
Ook het afgelopen jaar hanteerde De Schoolschrijver 

een uitgebalanceerde financieringsmix, met een 

afgewogen verhouding tussen verschillende 

inkomstenbronnen: direct en indirect; privaat en 

publiek; geoormerkt en ongeoormerkt;  

korte en lange financiering. Onze doelstelling blijft 

om binnen vier jaar een derde van onze inkomsten 

uit de onderwijsmarkt te genereren. Met een 

dekking van 30 tot 35 procent uit structurele subsidies 

(de steun van de BIS en van het Amsterdams Fonds 

voor de Kunst), dienen wij het overige deel van de 

financieringsbehoefte te financieren uit diverse private 

fondsen, subsidiënten, bedrijven en donateurs, naast 

inkomsten uit de onderwijsmarkt. De financiering van 

het Halfjaarprogramma werven wij zowel landelijk als 

regionaal/lokaal, afhankelijk van de schaal en de plaats 

waar de activiteiten plaatshebben.

Partnerschappen
We hechten aan meerjarige financiële partner-

schappen, zodat we met elkaar kunnen bouwen aan 

het realiseren van onze missie. We zijn verheugd dat 

De Schoolschrijver ook de komende 3,5 jaar mag 

behoren tot de Club van 25 van ING Nederland fonds, 

een groep organisaties die schaalbare initiatieven met 

een langetermijneffect ontplooien op het gebied van 

onder andere digitale geletterdheid. 

Coronamaatregelen
Het hele jaar hebben we in goed overleg gestaan 

met onze financiers en voelden we ons door hen 

gesteund, zeker tijdens alle veranderingen door de 

coronamaatregelen. Velen van hen voerden in dit 

jaar vol onzekerheid en risico een coulancebeleid ten 

aanzien van de prestatieafspraken. Een aantal stond 

ons bij met extra eenmalige donaties, waarmee wij 

onze gederfde inkomsten konden compenseren en 

daarnaast versneld konden innoveren om coronaproof 

te kunnen doorgaan. Deze onverminderde steun van 

onze financiers is een geweldige erkenning in het 

tiende jaar van ons bestaan en vooral een enorme 

stimulans om onze missie verder te realiseren.

INKOMSTEN
De totale reguliere inkomsten van De Schoolschrijver 

over 2020 bedroegen bijna 1.5 miljoen euro,  

4 procent lager dan onze doelstelling. Die inkomsten 

vallen onder te verdelen in een aantal categorieën. 

Van onze inkomsten via fondsenwerving voor 2020 

betrof ruim twee derde landelijke financiers en 

bijna een derde lokale of regionale financiers. We 

ontvingen financiële bijdragen van private fondsen 

(44 procent), overheid (24 procent) en bedrijven 

of bedrijfsfondsen (12 procent). We ontvingen 

bijdragen van in totaal 47 financiers, waarvan 13 

nieuwe. Bijna 80 procent bestaat uit meerjarige 

financiering; daar zijn we ongelofelijk blij mee.

Door de scholensluitingen ontstond in de 

inkomsten uit de scholenmarkt een andere mix: 

de tijdelijk lagere verkoop van maandprogramma’s 

konden wij compenseren met inkomsten uit 

maatwerkopdrachten, die scholen konden 

afnemen dankzij de Subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 - 2021. 

Mede dankzij dit maatwerk vielen de inkomsten 

uit de scholenmarkt slechts 5 procent lager 

uit dan onze doelstelling. De inkomsten uit de 

onderwijsmarkt stegen ondanks corona van 144.000 

euro (boekjaar 2018 - 2019) naar ruim 264.000 euro. 

De Schoolschrijver heeft geen beroep gedaan op 

de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkgelegenheid (NOW).

UITGAVEN 
Meer dan een kwart van onze uitgaven (ruim 396.000 

euro) werd besteed aan de honoraria van onze 

Schoolschrijvers. Zij zijn voor de realisatie van onze 

programma’s van het grootste belang. De helft 

van onze uitgaven ging naar personeelskosten. De 

kosten van ons Halfjaarprogramma (ca. 16.000 euro 

per school) consolideerden we door het bereik te 

begrenzen op 45 scholen.

FINANCIEEL

We hechten aan lokale en regionale samenwerking, 

zodat de activiteiten van De Schoolschrijver 

lokaal goed ingebed raken en we samen 

meer voor kinderen kunnen betekenen. 

Lokale en regionale samenwerkingspartners 

(zoals bibliotheekorganisaties en het 

Kinderboekenmuseum Den Haag) en lokale 

bibliotheken coördineerden en begeleidden onze 

Halfjaarprogramma’s buiten Amsterdam: meer dan 

85 procent van de uren die zij aan de samenwerking 

met De Schoolschrijver besteedden, financierden ze 

uit eigen middelen (zie diagram hierboven). 
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Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), C.S. Oolgaardt stichting, Cultuur Eindhoven, De Groot Fonds,  

De Versterking, Elise Mathilde Fonds, Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Eemsmond, Fonds Schiedam Vlaardingen, 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, H.L. Druckerfonds, ING Nederland fonds, KB nationale bibliotheek, 

K.F. Hein Fonds, KCU, Kindertehuizen Rotterdam, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Nederlands 

Letterenfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Prins Bernhard Cultuurfonds  

Noord-Brabant, Pro Juventute Steunstichting ‘s-Gravenhage, RDO Balije van Utrecht, Rotary Club Zuidas,  

Sint Laurensfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Boschuysen, Stichting De Beide 

Weeshuizen, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem, Stichting Henriëtte Fonds, Stichting  

Hulp na Onderzoek, Stichting IMC Charity Foundation, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting  

Levi Lassen, Stichting Solidarodam, Stichting Steunfonds bja-cow, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, 

Stichting Zonnige Jeugd, Talud, Van Baaren stichting, VriendenLoterij, VSBfonds, Zabawas, ZorgSaam  

voor Jeugd

Partners 
Stichting Lezen/Kunst van Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, De Schrijverscentrale, Nederlands 

Letterenfonds, KB nationale bibliotheek, Biblionet Groningen en lokale bibliotheken, Bibliotheek 

Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss Noord-Brabant en lokale bibliotheken, Cultura Ede, Gemeente 

Amsterdam, Gemeente Eindhoven,Jeugdeducatiefonds, Het Kinderboekenmuseum, Openbare Bibliotheek 

Amsterdam, Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, Universiteit Utrecht en alle partners van de 

Leescoalitie

Wij bedanken ook…
Abdelkader Benali, OBS De Mijlpaal, Mocca, De VoorleesExpress 

en alle anderen die hebben bijgedragen aan het realiseren van onze missie: ieder kind taalsterk

FINANCIERS 2020

‘De ambities en professionele aanpak  
van De Schoolschrijver sluiten bij uitstek 
aan bij de ambitie van IMC Charity 
Foundation: door kinderen te inspireren 
en te verleiden tot lezen, zet ze kinderen 
op een pad van versnelde en verdiepende 
taalontwikkeling. Dat is niet alleen 
een geschenk aan kinderen zelf, maar 
ook van belang voor een samenleving 
waarvan de democratische fundamenten 
in toenemende mate afhankelijk zijn van 
het vermogen van de deelnemers om 
daarin zelfstandig en onafhankelijk te 
navigeren; taalbeheersing is daarin een 
eerste vereiste. In normale tijden, en in 
coronatijd in versterkte mate, wil onze 
stichting van harte hieraan bijdragen.’ 

David van Coevorden,  

bestuur IMC Charity Foundation

De Schoolschrijver wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Financieel beleid en corona
Corona dwong ons tot het doen van extra uitgaven 

om coronaproof te kunnen doorgaan, voor onder 

andere extra menskracht. Tegelijkertijd hebben we 

een aantal kosten kunnen verlagen, onder andere 

door enkele projecten en vacatures te verschuiven 

naar 2021 en onze jubileum- en relatie-activiteiten 

te versoberen. Onze totale uitgaven over 2020 

bedroegen bijna 1.5 miljoen euro, 4 procent lager 

dan onze begroting.

Investeringen 
In lijn met onze strategische ambities reserveren  

we jaarlijks rond de 10 procent van het budget  

voor ons Lab (productinnovatie en onderzoek). 

Dit jaar bedroeg die investering bijna 180.000 euro, 

12 procent. Met onze innovaties kunnen we met 

onze programma’s maximaal blijven aansluiten bij 

(ICT-)ontwikkelingen, bij behoeftes van scholen en  

bij de belevingswereld van kinderen.  

 

EXPLOITATIESALDO 
Het bedrijfsresultaat is ondanks een onstuimig jaar 

bijna neutraal gebleven, conform onze doelstelling. 

Wij hoefden nauwelijks een beroep te doen op onze 

algemene reserve, deze bedraagt bijna 70.000 euro. 

Onze bestemmingsreserve voor investeringen in de 

verdere ontwikkeling van het digitale leerplatform 

bedraagt 18.500 euro. Van de 170.000 euro corona-

subsidie die wij van het Nederlands Letterenfonds 

ontvingen is 70.000 euro in 2020 besteed en 

is 100.000 als Covid-19 bestemmingsfonds 

gereserveerd.

VERMOGENSOPBOUW 
Het weerstandsvermogen van De Schoolschrijver is 

bescheiden. De algemene reserve van de stichting 

bedraagt minder dan 5 procent van de totale 

uitgaven in 2020. Met de groei van de stichting 

wordt het beschikken over een continuïteitsreserve 

om bij tegenvallende financiering de continuïteit 

van de organisatie en daarmee onze activiteiten te 

garanderen een prioriteit. Het bestuur zal in 2021 

haar visie hierop herijken.
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CORONA
2021 wordt door corona opnieuw een onrustig en 

onzeker jaar. Flexibiliteit zal broodnodig blijven, 

ook als het virus beter onder controle is. Daarom 

worden onze programma’s een blijvende mix van 

offline en online onderwijs. We houden vast aan onze 

ambitie om in 2021 ten minste 125.000 kinderen te 

bereiken. Om sterk uit de coronacrisis te komen en 

innovatie en groei aan te jagen, nemen we een hoofd 

productontwikkeling en een online marketeer aan. 

Onze auteurs blijven we maximaal ondersteunen, 

zowel door extra trainingen als individuele 

begeleiding.

JAARLIJN
We lanceren een doorlopende leerlijn lezen 

en schrijven: de Jaarlijn. Hiermee kunnen 

basisschoolkinderen het hele schooljaar aan de 

slag met De Schoolschrijver en van groep 3 tot het 

eind van hun basisschooltijd met ons opgroeien. 

Leerkrachten kunnen deze lessen probleemloos 

in hun wekelijkse taalonderwijs inpassen. Samen 

met de Radboud Universiteit en de Universiteit 

van Amsterdam onderzoeken we het gebruik van 

Artificiële Intelligentie in het geven van effectieve 

feedback op verhalen binnen een individuele digitale 

leeromgeving (het Schrijfkamertje).

 

STERKE ORGANISATIE 
In 2021 is het team op basis van het organogram 

compleet en investeren we in talentontwikkeling, 

onder andere met persoonlijke ontwikkelplannen.  

We herijken onze financieringsstrategie zodat we 

ook in de toekomst een solide financieringsmix 

behouden. Om een gezonde mix te behouden 

leggen we meer de nadruk op werven bij bedrijven 

en bedrijfsfondsen en grote particuliere gevers, 

naast private en publieke financiers en donateurs. 

De Schoolschrijver blijft zich onverminderd 
inzetten om van kinderen in het primair 
onderwijs sterke lezers en schrijvers te 
maken. Met onze nieuwe Jaarlijn, een 
sterke organisatie en dankzij tal van 
samenwerkingsverbanden zetten we  
komend jaar een volgende stap richting  
het langetermijndoel: ieder kind taalsterk. 
2021 zal ook in het teken staan van corona: 
hoe zorgen we in en na de pandemie voor  
een wendbare en weerbare organisatie?

VOORUITBLIK
We blijven denken vanuit meerjarige financiële 

partnerschappen en werven domeinoverstijgend,  

naast cultuur en onderwijs ook welzijnsgelden.

Nu De Schoolschrijver een sterke organisatorische en 

financiële basis heeft, maakt het stichtingsbestuur van 

De Schoolschrijver in 2021 de overstap naar Raad van 

Toezicht en wordt de directeur directeur-bestuurder. 

SAMENWERKING
Samen met het ministerie van OCW,  de letterenpartijen, 

het onderwijs- en het maatschappelijke veld brengen 

we een concreet en aantoonbaar effectief Leesoffensief 

tot stand. We versterken de samenwerking met de 

Bibliotheek op school en bundelen krachten met de 

Schrijverscentrale. We breiden het trainingsaanbod  

uit voor de Bibliotheek Campus en professionaliseren  

zo leesconsulenten in hun werk op basisscholen.  

Zo bereiken we samen meer kinderen, leerkrachten en 

ouders. We richten denktanks in met auteurs, leerlingen 

en leerkrachten bij het ontwerpen en produceren van 

onze Jaarlijn. Zij weten als geen ander wat nodig is voor 

inspirerend en effectief leesonderwijs.  

En natuurlijk trekken we ook komend jaar op met onze 

financiële partners, die de missie van De Schoolschrijver 

steunen en ons helpen die te realiseren. We zijn hen zeer 

erkentelijk en hopen voor 2021 op hun onverminderde 

steun en vertrouwen.

lezen > schrijven > taalplezier!
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Sanne Rooseboom geïnstalleerd als
schoolschrijver op OBS Het Kleurrijk

Schiedam - Vanaf maandag 20 januari gaan 40 bekende kinderboekenschrijvers als
Schoolschrijver aan de slag op 45 basisscholen door heel Nederland. Een Schoolschrijver
verbindt zich een half schooljaar aan een school om het leesplezier en de schrijfvaardigheid
van leerlingen te vergroten. Wethouder Patricia van Aaken heeft schrijver Sanne Rooseboom
vanochtend op feestelijke wijze gekoppeld aan de Schiedamse basisschool OBS Het Kleurrijk.
Er doen ook nog 2 andere basisscholen in Schiedam mee: Marlies Verhelst gaat aan de slag bij
IBS El Furkan en OBS de Peperklip in Schiedam wordt de thuisbasis van Annejan Mieras. De
Bibliotheek Schiedam en Stichting De Schoolschrijver werken in dit traject nu 3 jaar samen.

Het geheim voor meer taalsterke kinderen: verbeeldingskracht, leesplezier en passie voor schrijven.
Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde daarom dit programma voor basisscholen met een hoog
percentage leerlingen met een taalachterstand. Kinderen die met plezier lezen, vergroten hun
woordenschat en hebben meer zelfvertrouwen. Dat geeft ze meer kansen op school en later in de
samenleving. Het programma van De Schoolschrijver is bewezen e�ectief: het leidt tot meer
leesmotivatie en een betere schrijfvaardigheid.

Uiteraard draagt de Bibliotheek Schiedam ook op een structurele manier bij aan het stimuleren van
lezen en schrijven bij alle basisschoolleerlingen. In Schiedam hebben alle basisscholen een
Bibliotheek op school. Onder leiding van een educatie-specialist van de Bibliotheek Schiedam werkt
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Schrijver Eus Roovers gaat een klas een half jaar begeleiden met schrijven. © Pix4Profs-Ron Magielse

Vuur de vragen maar af op de
schoolschrijver: ‘We gaan lol trappen
met taal’
TILBURG - Als kersverse schoolschrijver wordt Eus Roovers letterlijk bekogeld met vragen
door leerlingen van De Zuidwester. Wat gaan ze komend half jaar van hem leren?
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Groningen |Na vijf jaar praten is het
sinds deze week zeker: Groningen
krijgt een nieuw historischmuseum.
De gemeenteraad heeft geld vrij ge-
maakt voor het project in het A-kwar-
tier. De provincie Groningen heeft
eveneens de intentie uitgesproken
om te participeren in het project.

Het toekomstige museum bestaat
uit vijf historische, aan elkaar ver-
bonden panden, waaronder het hui-
dige Noordelijke Scheepvaartmuse-
um. In de eerste fase, die over twee
jaar wordt afgerond, wordt het pak-

huis aan de Schuitemakersstraat, het
Jhr. Rhijnvis Feithhuis aan de Kleine
derA endehuidigemotorenhal gron-
dig aangepast. De verbouwing van
het Pomphuis op de kade van de Klei-
ne der A tot museumcafé is in volle
gang en opent deze zomer.

De totale kosten van het project
worden geraamd op tien miljoen eu-
ro. Wethouder Paul de Rook is blij:
,,Het nieuwemuseumwordt een ont-
moetingsplek dat de verhalen van
Groningen en de Groningers vertelt.
En dat alles voor een breed publiek.”

Geschiedenis

Groen licht voor nieuw
museum in Groningen

Leeuwarden | Zo’n honderd muzi-
kanten en een groep color guard-le-
den hebben zich opgegeven voor het
videoproject van OMF. Initiatiefne-
mer Jan-Willem van Kruyssen hoopt
de video13 april online te zetten. Dat
wordt nog een hele puzzel, want met
de muzikanten van het Noordpool
Orkest moet hij zeker honderd deel-
nemers verwerken in het 6 á 7 minu-

ten durende nummer. ,
Het is de bedoeling dat de muzi-

kanten een Friese vertaling van
Bloasmuziek (eenode aande fanfares
van de Limburger zange Gé Reinders)
spelen.

De Friese versie wordt gezongen
door Marcel Smit. De deelnemers
hebben zoveel mogelijk de muziek
en de instructies voor de video- en au-
dio-opnamen thuisgekregen, zodat
ze zo snel mogelijk een mooi filmpje
kunnen opsturen. Voor de color
guards is er eenbestaande choreogra-
fie die ze moeten instuderen.

,,Ik denkwel eens:waar ben ik aan
begonnen. Maar iedereen is zo en-

thousiast. Eindelijk gebeurt er wat,
hoor ik mensen zeggen.” Verenigin-
gen hebben het namelijk behoorlijk
zwaar.

De instructeurs en dirigenten
worden inde regel doorbetaald,maar
daar staan geen inkomsten uit con-
certen tegenover. Ook zijn er leden
die privé financieel in de knel komen
en overwegen de contributie niet te
betalen nu er ook geen repetities
meer zijn.

Twee keer per week houdt Van
Kruyssen telefonisch spreekuur om
bestuursleden te adviseren over de
overheidsregelingen waarop zij aan-
spraak kunnen maken.

Videoproject valt in smaak

• Ode aan de blaasmuziek komt
13 april online

Sippie Miedema

De Knipe | Binnen een dag was het
eerste voorleesverhaal van kinder-
boekenschrijfster Maren Stoffels al
ruim tweeduizend keer bekeken.
,,Een mooi resultaat, blijkbaar voor-
zien we in een behoefte”, zegt Cindy
Eijspaart van stichting De School-
schrijver. De stichting heeft ruim
vijftig Schoolschrijvers in huis die
wekelijks op basisscholen door het
hele land, de leerlingen leesplezier
en de liefde voor verhalen bijbren-
gen. Door de dreiging vanhet corona-
virus valt dat nu grotendeels weg.

De Schoolschrijvers en KB natio-
nale bibliotheek zagen de leerkrach-
ten ploeteren met onderwijs op af-
stand, de ouders balanceren tussen
thuiswerken en schoolwerk begelei-
den en staken de koppen bij elkaar.
,,Hoe kunnen we de leraren onder-
steunenenopeenbetekenisvollema-
nier iets bijdragen indeze tijd van cri-
sis?”, zegt schrijfster Janny van der
Molen uit De Knipe. Zij was de afgelo-
pen vijf jaar op acht Friese basisscho-
len actief als Schoolschrijver. ,,Zo
ontstond het idee voor een verhalen-
serie. Een die kinderen zelf kunnen
beluisteren, maar die meesters en
juffen ook kunnen gebruiken als les-
materiaal.”

Huisarrest volgt tien kinderen, die

wonen aan hetzelfde plein. Omdat er
een virus heerst, mogen ze niet naar
buiten en niet naar school. Omdat ze
elkaar ook niet kunnen opzoeken,
vertellen ze elkaar verhalen door het
open raam. Om elkaar op te beuren,
maar ook om mevrouw Citroen van
de ijssalon een hart onder de riem te
steken; zij is namelijk ziek. De vorm
van Huisarrest is gebaseerd op het
middeleeuwse Decamerone van de Ita-
liaanse auteur Boccaccio. Elke dag
wordt een nieuw verhaal online ge-
zet.

,,Het zijn spannende, maar vooral
bemoedigende verhalen”, zegt Van
der Molen. ,,De setting is dan wel ac-
tueel, voorop staat dat we de kinde-
ren niet bang willen maken. We in-
spireren hen juist en reiken tips aan
omomte gaanmet de situatiewaarin
ze zitten. Want hoe lastig die ook is,
als kind kun jij wat bijdragen aan de-
ze tijd.”

Van der Molen ‘bewoont’ in Huis-

arrest een huis aan het plein samen
met schrijver Pim Lammers. Zij ver-
telt het verhaal vanuit het perspec-
tief van een van de twee dochters des
huizes: Rachida. ,,Niet iedereen vindt
het leuk om verhalen te schrijven,
merk ik als Schoolschrijver. Sommi-
ge kinderen blokkeren of krijgen er
zelfs buikpijn van. In deze kinderen
heb ikmij verplaatst bij het schrijven
vanRachida’s verhaal”, licht ze alvast
een tipje van de sluiter van dit zesde

verhaal in de serie, datmaandag onli-
ne gezetwordt. ,,Schrijvenmag je las-
tig vinden, je hebt vast ándere talen-
ten. Wat kun je wél?”

Het is thematiek die Van der Mo-
len na aan het hart ligt in deze coro-
nacrisis. ,,Naast de zorgen die er nu
zijn ombijvoorbeeld dierbaren, zie je
ook prachtige en liefdevolle initiatie-
ven ontstaan. Dat komt doordat ie-
dereen z’n eigen talent inzet. Het
blijkt dat we gezamenlijk veel kun-
nen. Ook kinderen. Het zijn soms
heel kleine dingen, zoals stoepkrijt-
tekeningen of beren in vensterban-
ken, maar ze zijn betekenisvol. Ver-
zin een list, bedenk ietsmoois. Zo ko-
men we deze tijd samen goed door.”

De Knypster schrijfster spreekt vaker
digitale lessen in voor stichting De
Schoolschrijver. ,,Lezen voor een ca-
mera ben ik wel gewend.” Maar reist
ze daarvoor normaal naar de studio
van De Schoolschrijver in Amster-
dam met een professionele camara-
man, nu is haar werkkamer de stu-
dioplek én hanteerde dochter Sarah
de camera. ,,Die taak heeft ze voor-
treffelijk volbracht.”

Het Huisarrest-verhaal van Janny
van der Molen komt maandag
om 14.00 uur online op www.de-
schoolschrijver.nl. Hier zijn ook
de eerdere verhalen uit Huisar-
rest te vinden.

Schoolschrijvers bemoedigt
kinderen met een verhaal
Hoe kunnen we leerkrachten én kinderen

helpen, vroeg stichting De Schoolschrijver

zich af. Door mooie verhalen te vertellen,

concludeerde ze. Afgelopen week trapte

Huisarrest af waarin tien Schoolschrijvers

op de vertelstoel kruipen.

Schrijfster Janny van der Molen in haar werkkamer van haar huis in De Knipe. Foto: De Schoolschrijver

Rianne Kramer

Naast de zorgen die

er nu zijn om

bijvoorbeeld

dierbaren, zie je ook

prachtige

initiatieven

ontstaan

Hilversum/Terschelling |Oerol gaat
definitief niet door. De organisatie
had nog lange tijd de hoop dat het
theaterfestival op Terschelling kon
doorgaan, maar heeft definitief de
knoop doorgehakt dat Oerol 2020 zal
sneuvelen. Medewerkers, theaterge-
zelschappen en andere partners zijn

inmiddels geïnformeerd. Wel wordt
nog nagedacht over een andere vorm
om de vaste bezoekers te vermaken.
Eind aprilmoet daarovermeer duide-
lijk worden.

Oerol zou van12 tot enmet 21mei
worden gehouden. De verwachting is
dat ook andere zomerfestivals de edi-
tie van 2020 zullen moeten over-
slaan.

MOJO, de grootste concertorgani-
sator van Nederland, maakt zich ern-
stig zorgen. Zelfs als de overheid de

coronamaatregelen voor de zomer
kan afschalen, is het nog zeer onze-
ker of grote evenementen als Low-
lands, Pinkpop of Down the Rabbit
Hole kunnen doorgaan, aldus direc-
teur JohnMulder in 3voor12. ,,Het rare
is dat we op een enkele band na geen
afzeggingen hebben voor de zomer-
festivals. Je zou denken dat een Ame-
rikaanse groep nu denkt: ik ga in juni
echt niet naar Europa.”

Het zou volgens Mulder desa-
streus zijn als de overheid pas half

mei beslist of er na1 juni weer evene-
menten kunnen plaatsvinden. ,,In
theorie gaat alles door, en daar gaan
we dan ook voor.

Vliegen
Er zijn nog twee elementen die een
rol spelen: als artiesten beslissen om
niet te komen, kan dat een sneeuw-
baleffect hebben. En het derde: komt
de internationale vliegindustrieweer
aan de praat? Want als we artiesten
en hun spullen niet van A naar B krij-

gen, houdt het ook op.” Als alle con-
certen en festivals in de zomer moe-
ten worden geschrapt, gaat dat grote
gevolgen hebben, ook voor MOJO
zelf.

In Fryslân hebben andere zomer-
festivals nog goede hoop. Welcome
to the Village (17-20 juli in recreatie-
gebied de Groene Ster) zegt op de
website ervanuit te gaandathet festi-
val kan doorgaan. Ook Into the Great
Wide Open rept nog niet over een an-
nulering.

Ook een streep door Oerol deze zomer

• MOJO vreest voor festivals
tijdens de hele zomer
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Onderwijs

„D
oe allemaal je 
ogen dicht. We 
gaan wandelen 
in ons schrij-
vershoofd.” 

Muisstil luisteren de kinderen 
van combinatieklas 6-7-8 naar 
schrijfster Corien Oranje. Som-
mige doen hun handen voor hun 
ogen. „Schrijf nu op: wat zie je 
allemaal?”

Het gebeurt niet elke dag dat 
er een echte schrijver op bezoek 
komt op openbare basisschool 
Klinkenborg in het Groningse 
Kantens. Dus kan Oranje op veel 
aandacht rekenen. Schrijven 
spreekt tot de verbeelding, blijkt 
meteen aan het begin van de les. 
„Ik schrijf al een boek!” roept een 
leerling voor in de klas. „Heel 
goed!” vindt Oranje. „Dat deed ik 
ook al op jullie leeftijd.”

De elf leerlingen krijgen een 
maand lang lessen van De School-
schrijver (zie ”Kentering nodig in 
leesonderwijs”). De eerste paar 
lessen kregen ze via het digibord. 
Drie kinderboekenschrijvers 
gaven de leerlingen vanaf het 
scherm tips en opdrachten. De 
kinderen leerden bijvoorbeeld 
hoe ze kunnen meeleven met 
hun personage en dat het leuk 
is om wonderlijke weetjes in een 
verhaal te verwerken.

Oranje geeft tijdens de Kinder-
boekenweek de laatste les in de 
serie. De schrijfster –goed voor 
ruim honderd kinder- en jeugd-
boeken die ook bij christelijke 

kinderen populair zijn– neemt 
het klasje vandaag mee naar het 
thema ”Leesgeheimen”.

Een van die geheimen is dat 
schrijvers vaak gebruikmaken 
van de geschiedenis, laat Oranje 
zien, hintend op het Kinderboe-
kenweekthema ”En toen?”. Op 
het digibord verschijnt een plaat 
van een boerderij die tot de nok 
in het water staat. „Weet iemand 
wanneer dit was?” De meester 
steekt zijn vinger op. Voor de klas 
is de watersnood te lang geleden.

Leken op schrijfgebied zijn de 
leerlingen niet meer. Ze schreven 
in de aanloop naar de laatste les 
allemaal een verhaal. Met, zo 
blijkt, een f linke dosis fantasie. 
Een van de verhalen begint in een 
kamer vol lego en eindigt in het 
heelal. „Heel goed gelukt”, vindt 
Oranje. Een meisje schreef over 
de vondst van een diamant. „Ook 
heel leuk”, beoordeelt de schrijf-
ster.

Leesplezier

„Kinderen worden enthousiast 
van dit soort lessen”, ziet groeps-
leerkracht Mark Berendsen (40). 
Dat is voor hem de absolute 
meerwaarde van De Schoolschrij-
ver in de klas: zij brengen lezen 
en schrijven dichter bij de kinde-
ren. OBS Klinkenborg heeft goede 
ervaringen met De Schoolschrij-
ver. Ongeveer vier jaar geleden 
deed de school al het halfjaar-
programma; toen was schrijfster 
Martine Letterie zes maanden op 

de Klinkenborg te vinden.
Een beetje promotie van lezen 

en schrijven is wel nodig, want 
Nederlandse kinderen bungelen 
ergens onder aan de lijst als het 
gaat om leesplezier. Berendsen 
denkt dat dit te maken heeft 
met de aandacht voor begrijpend 
lezen, niet het leukste onderdeel 
van taal. Al zijn de lesmethodes 
volgens hem al wel een stuk 
verbeterd. „Er zitten opdrachten 
in die gericht zijn op woorden-
schat en grammatica, maar ook 
creatieve opdrachten zoals het 
schrijven van verhalen. En aan 
lezen besteden we aandacht door 
middel van boekverslagen waar-
mee de leerlingen elkaar moeten 
enthousiasmeren.”

De lessen van De Schoolschrijver 
vormen een welkome aanvulling 
op de reguliere taallessen. De 
leerkracht, die vijftien jaar op de 
Klinkenborg werkt, ziet boven-
dien het niveau van de schrijfsels 
omhooggaan door de lessen. „Als 
ik de stukken van een halfjaar 
geleden vergelijk met die van nu, 
zie ik ze vooruitgaan. De opbouw 
is beter.”

Einstein

In deze afsluitende les van De 
Schoolschrijvermaand krijgen de 
kinderen nog twee tips mee om 
hun verhalen te perfectioneren. 
„Zorg voor een goede openings-
zin”, tipt Oranje. „En gebruik je 
zintuigen. Wat hoor, ruik, zie, 
proef en voel je?”

Vervolgens mag elke leerling 
zijn eerste zin herschrijven. Som-
mige kinderen gaan meteen aan 
de slag, andere hebben nog wat 
vragen. Het blijkt niet makkelijk 
het verhaal weer voor de geest te 
halen. Omdat ze de opdracht op 
de computer hebben gemaakt, lig-
gen de schrijfsels van de kinderen 
thuis. Oranje is niet voor één gat 
te vangen. „Dan verzin je maar 
een nieuw verhaal.”

Zelf heeft ze een van haar 
lievelingsboeken meegenomen: 
”De Kronieken van Narnia” van 

C. S. Lewis. Het betoverde land 
achter de kleerkast blijkt ook na 
zeventig jaar de fantasie te prik-
kelen. Een meisje ontwaart in de 
besneeuwde wereld de warrige 
haardos van Einstein. De be-
roemde natuurkundige maakt de 
tongen los. „Wat gaat hij doen?” 
vraagt Oranje. „Hij kan niet meer 
rekenen!” roept een jongen.

Veluwe

Kinderen verlokken om weer te 
gaan lezen – met dat doel staat 

Corien Oranje (57) voor de klas. 
Oranje –ook tekstschrijver en 
theoloog– is nu zes jaar actief 
als Schoolschrijver. Ze geeft het 
maandprogramma, zoals hier in 
Kantens, maar is ook ieder jaar 
een halfjaar Schoolschrijver op 
een school. „Het leuke daaraan is 
dat je een band opbouwt met de 
kinderen. Ik kom in alle groepen, 
van de kleuters tot aan de boven-
bouw.”

Maandelijks bezoekt de schrijf-
ster uit Haren gemiddeld drie 
scholen. Wat haar bij al die 
bezoeken opvalt, is dat het lees-
niveau van kinderen afneemt. 
„Een kwart van de leerlingen 
verlaat de basisschool met een 
leesachterstand van twee jaar. Op 
de middelbare school blijven ze 
achterlopen.” Regionaal zijn er 
wel verschillen, ziet Oranje, die 
ook in andere delen van het land 
lessen verzorgt. „Op de Veluwe 
wordt nog wel veel gelezen.”

De groep die ze vandaag heeft, 
luistert aandachtig. Lang niet al-
tijd hebben de leerlingen zin om 
mee te doen met haar les. „Ik pro-
beer die kinderen dan met span-
nende verhalen, vaak uit mijn 
eigen boeken, te vangen. Meestal 
gaan ze dan toch meedoen.”

Na een uur zit de les er alweer 
op. Tijd voor een korte evalu-
atie. De lat ligt hoog. „Wie zou er 
schrijver willen worden?” Twee 
kinderen steken hun hand op. 
„Wie vond deze les leuk?” Alle 
handen gaan omhoog.

Een uurtje 
wandelen in het 
schrijvershoofd 

Mirjam Roukema

In een hoekje met een boekje? Kinderen doen het 
steeds minder vaak. De Schoolschrijver wil dat veran-
deren. Kinderboekenschrijvers gaan samen met basis-
schoolleerlingen uitzoeken waarom lezen wél leuk is.

Een meisje 
ontwaart in 
de besneeuwde 
wereld Einsteins 
warrige haardos
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I
edereen houdt van verhalen, 
stelt Annemiek Neefjes (55), 
directeur en oprichter van 
De Schoolschrijver. Dus daar 
ligt de sleutel om kinderen te 

enthousiasmeren voor het boek.
Het was een schok voor Neefjes 

–die Nederlands studeerde en 
werkzaam was in de literaire 
wereld– om erachter te komen 
dat lezen voor lang niet iedereen 
vanzelfsprekend is. Daar moet 
verandering in komen, besloot 
ze. Waar beter te starten dan bij 
het begin: de basisschool?

Het leidde tien jaar geleden tot 
de oprichting van De School-
schrijver, een organisatie die 
educatieve programma’s rond 
lezen en schrijven ontwikkelt, 

met een belangrijke rol voor kin-
derboekenschrijvers. „Verhalen 
moet je zo dicht mogelijk bij de 
verbeeldingskracht van een kind 
brengen”, legt Neefjes uit. „De 
ultieme vorm van een verhaal is 
de schrijver zelf.”

De Schoolschrijver startte in 
Amsterdam, maar waaierde in 
tien jaar uit over het hele land. 
Zestig kinderboekenschrijvers 
zijn inmiddels werkzaam bij de 
organisatie. Scholen kunnen 
kiezen uit het halfjaarprogram-
ma –waarbij een schrijver een 
halfjaar op een school aanwezig 
is– en De Schoolschrijvermaand, 
die vier lessen biedt. Daarnaast 
heeft De Schoolschrijver een 
eigen academie met trainingen 
voor zowel leerkrachten als 
bibliotheekmedewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat de 
aanpak van De Schoolschrij-
ver werkt. „Ook leerkrachten 
geven bij de evaluatie van de 
lessen aan dat leerlingen plezier 
krijgen in lezen en verhalen 
schrijven en er beter in worden. 
Ze hebben het gevoel in contact 
met een schrijver te staan en 
zijn gemotiveerd om te gaan 
lezen.” Bovendien groeit hun 
zelfvertrouwen door de lessen. 
„Dat is een voorwaarde om goed 

te leren lezen en schrijven. Kin-
deren durven dan weer.”

Volgens de directeur zijn veel 
reguliere taalmethodes verka-
veld en te zeer gericht op testen. 
Daar ligt mogelijk een oorzaak 
voor het gebrek aan leesplezier 
onder Nederlandse kinderen. 
„Een kind snapt de samenhang 

tussen spelling, grammatica, 
woordenschat en begrijpend le-
zen niet. In verhalen zitten deze 
onderdelen van de taal net zo 
goed. Uit onderzoek blijkt dat de 
testresultaten beter zijn als kin-
deren veel lezen en schrijven.”

Op de lange termijn wil De 
Schoolschrijver een kentering 
in het leesonderwijs teweeg-
brengen. „Wij geloven dat het 
primair onderwijs de basis legt 
voor het leven. Begin je daarna, 
dan ben je al te laat.”

„Kentering nodig in leesonderwijs”

Schrijfster Corien Oranje voor de 

klas in groep 6-7-8 van OBS Klinken-

borg in Kantens. beeld Reyer Boxem

Annemiek Neefjes, oprichter De 

Schoolschrijver. beeld Chris van Houts

„Reguliere 
taalmethodes te 
verkaveld en te 
zeer gericht op 
testen”

André van ’t Hof

W
e hadden al een heel dyslexieonder-

zoek gehad. Het jongetje had zich 

door flink wat moeilijke woorden 

geworsteld en ik had keurig bijge-

houden hoe dat ging. Een klein fronsje kwam tus-

sen zijn ogen als het woord wel erg moeilijk was.

Ten slotte deden we nog de leesteksten. Hij vond 

die het leukst. We waren echter al snel klaar. Want 

het laagste AVI-niveau bleek nog te moeilijk. Zelfs 

een woord als ”lief” moest nog gespeld worden: 

”l-ie-f”.

De tekst ging over een lieve juf. Die had hij ook. 

Heel lief. Ze hielp hem altijd als hij iets niet kon 

lezen. En met een ondeugend lachje zei hij: „Soms 

hoef ik lekker niet alles te doen, dan zet de juf een 

streepje.” Dat was inderdaad heel lief. En waren 

er nog meer mensen lief? „Oma!” Het jongetje 

straalde toen hij dat woord zei. Oma bakte pannen-

koeken. Met oma oefende hij het lezen. Oma had 

zijn knuffel gemaakt.

En toen kwam het ineens. Mama en papa, die 

waren niet lief. Ik moet vragend gekeken hebben. 

Als antwoord kwam namelijk het verhaal over de 

avond ervoor. Papa was boos op mama, en mama 

was boos op papa. En toen ging papa slaan. En 

mama ging heel hard schreeuwen tegen papa. Héél 

hard. Dat deed mama dan altijd.

Het jongetje zei even niets, de woorden van mama 

leken nog te klinken in zijn hoofd. En nu was het 

raam bij de deur kapot. Maar papa had er hout te-

gen gedaan. Het trof me hoe de jongen dit vertelde; 

alsof het iets heel gewoons was. Op het fronsje na, 

wat weer tussen zijn ogen zat.

„Ken jij Peter?” vroeg hij na even nadenken. Peter 

was een meneer met een staart en een gat in zijn 

broek. Peter kwam weleens praten met hem en met 

papa en mama. Toen Peter een keer was geweest, 

moest de jongen bij oma gaan logeren. Wel tien 

nachtjes. Ik kon maar één ding zeggen: „Zal ik vra-

gen of Peter nog een keer komt?” Hij knikte hard 

en leek zich niet meer af te vragen of ik Peter wel 

kende.

Toen hij weer naar de klas was, ruimde ik de 

papieren op. Spelling en lezen zouden nog veel aan-

dacht vragen. Maar eerst was er iets anders te doen: 

Peter moest gebeld worden. Die middag nog kreeg 

ik hem aan de telefoon.

Het jongetje was al bij oma. Daar was het rustig. 

Daar leerde hij in elk geval dat ene woordje spellen: 

l-ie-f.

L-IE-F
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Het afgelopen jaar hielpen we 118.000 kinderen de kracht  

van verhalen en het plezier van lezen en schrijven ontdekken.  

Zo droegen we bij aan hun taalsterke toekomst. 

www.deschoolschrijver.nl


