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SCHOOLSCHRIJVER
KOMT BINNENKORT
OP JULLIE SCHOOL?

NIEUW! DE SCHOOLSCHRIJVERMAAND EN DE ACADEMIE
De Schoolschrijver introduceert een programma
voor alle basisscholen die schrijven, leesplezier
en taalvaardigheid naar een hoger niveau willen
tillen. Zo draagt De Schoolschrijver bij aan
competenties die ieder kind nodig heeft in
de samenleving van nu en de toekomst.
Maak kennis met De Schoolschrijver-maand
en de Academie trainingen.

WAT BIEDT
DE SCHOOLSCHRIJVERMAAND?
•
•
•

Vier interactieve lessen van 60 minuten
met Schoolschrijvers, digitaal en live.
Unieke schrijfopdrachten én leestips van
de Schoolschrijvers.
Werkbladen voor de leerlingen.

De Schoolschrijver-maand houdt in:
In vier samenhangende en interactieve lessen van 60
minuten worden de allerbeste kinderboekenauteurs
ingezet. Zij delen schrijfgeheimen en boekentips
met de kinderen en geven unieke lees- en schrijfopdrachten. Drie lessen zijn via het digibord en in
les vier komt de Schoolschrijver in de klas.
Doel: van leerlingen leesmonsters en schrijffanaten
maken. Het programma ondersteunt leerkrachten in
het behalen van taaldoelen. Het aanbod kan lesstofvervangend worden ingezet.

JANNEKE SCHOTVELD

70 procent van de leerlingen verlaat de basisschool
met onvoldoende schrijfvaardigheid

Voor groep 4-5-6

Voor groep 6-7-8

In groep 4-5-6 gaan leerlingen met diverse
Schoolschrijvers op schrijf- en leesavontuur.
Kinderboekenschrijver Gideon Samson verklapt
hoe zijn ideeën soms zomaar ‘over straat wandelen’,
Janneke Schotveld onthult het geheim van een goed
personage en Selma Noort legt uit hoe je een verhaal
extra spannend maakt. Met voorleesfragmenten uit
eigen boeken en die van andere schrijvers.
In de laatste les komt een Schoolschrijver in de klas.
De leerlingen kunnen hem of haar van alles vragen
en natuurlijk gaat hij/zij met de kinderen schrijven.

Ook in het maandprogramma voor de bovenbouw
laten kinderen zich door Schoolschrijvers inspireren.
Lydia Rood denkt dat de beste onderwerpen
misschien wel verborgen zitten in jezelf.
Maren Stoffels heeft zo haar eigen ideeën over
een goed recept voor een verhaal. Gideon Samson
geeft tips voor hoe je een verhaal geloofwaardig(er)
maakt. Met voorleesfragmenten uit eigen boeken en
die van andere schrijvers. In de laatste les komt een
Schoolschrijver naar de school en gaat met de klas
aan de slag.

‘Het programma biedt echt verdieping in de lessen schrijven,
meer dan de methode waarmee ik gewoonlijk werk.’
Leerkracht over De Schoolschrijver-maand, piloteditie voorjaar 2017

GIDEON SAMSON

WAT BIEDT DE
SCHOOLSCHRIJVER
ACADEMIE?
Een boost voor teams in het
lees- en schrijfonderwijs vanuit
creativiteit en plezier.
•
•
•

Een training van een dagdeel of dag,
bijvoorbeeld tijdens een studie(mid)dag.
Door een inspirerende kinderboekenschrijver.
Inclusief een werkmap met unieke
lesopdrachten.

Dezelfde Schoolschrijvers die kinderen warm maken
voor verhalen en ze leren spelen met taal, delen
hun ervaring en kennis met schoolteams, pabostudenten en leesprofessionals. Onder andere met
praktische handvatten voor een creatieve aanpak en
voorbeelden uit de eigen De Schoolschrijver-praktijk.

Kijk voor het meest recente aanbod op
deschoolschrijver.nl/academie

ANNEKE SCHOLTENS
Een klas vol enthousiaste schrijvers
en lezers: h
 oe doe je dat?
Training door Janneke Schotveld

Verhalen schrijven aan de hand van
bronnen: hoe pak je dat aan?
Training door Arend van Dam

Het luikje naar verbeelding als inspiratie
om te schrijven: hoe open je dat?
Training door Anna van Praag

Van idee tot verhaal: 
hoe help je dat op p
 apier te krijgen?
Training door Anke Kranendonk

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

‘De training geeft echt nieuwe inzichten.
Voor mij bracht het de verschillende
taaldomeinen samen op een creatieve
manier. Veel opdrachten en ideeën waren
meteen bruikbaar in de klas.’

Adjunct-directeur over de Academie

Training door Anneke Scholtens

Creatief schrijven met nieuwkomers:
hoe zet je daarbij verhalen in?
Training door Simone Arts
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DIT MAAKT HET AANBOD
VAN DE SCHOOLSCHRIJVER UNIEK:
•
•
•

Echte, professionele kinderboekenschrijvers
op het digibord en in de klas
De Schoolschrijver-aanpak maakt kinderen
aantoonbaar taalsterker
Het geheim?
Een creatieve aanpak die werkt

De Schoolschrijver-maand en Academie zijn ontwikkeld
op basis van bewezen effectiviteit van ons intensieve
programma (half schooljaar). Alle kinderboekenschrijvers
zijn getraind om op basisscholen te werken en hebben
ervaring met het intensieve programma. Deelnemende
scholen geven ons gemiddeld een mooie 8,4.
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De combinatie van De Schoolschrijver-maand
en de Academie biedt een optimaal pakket.
Het aanbod is uiteraard ook los van elkaar beschikbaar.

of bel 020 – 8463069.

Volg ons op
facebook.com/deschoolschrijver
@Schoolschrijver

i ng
e ld
rb e

contact op via info@deschoolschrijver.nl
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Kijk op www.deschoolschrijver.nl, neem
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