
LEZEN, SCHRIJVEN,  
TAALPLEZIER!
Aanbod voor groep 3 t/m 8  
van de basisschool

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



Zie de website voor meer subsidies  

Het Nationaal Programma 
Onderwijs 

Via het Nationaal Programma Onderwijs 

mag je alle programma’s van De 

Schoolschrijver inzetten om de lees-  

en schrijfvaardigheid van kinderen op  

de basisschool te verbeteren. 

DIT IS DE SCHOOLSCHRIJVER
De Schoolschrijver ontwikkelt lesprogramma’s lezen en 

schrijven voor de basisschool. Ons doel: van kinderen sterke 

lezers en schrijvers maken. Dat doen we met behulp van:

• Digibordlessen: een compleet lesprogramma voor  

lezen en schrijven per jaargroep

• Kinderboekenschrijvers in de klas: motiverende 

online lessen met de mogelijkheid voor een feestelijke 

afsluiting met een live gastles door een van onze 

kinderboekenschrijvers (de Schoolschrijvers)

• Academie-trainingen: hiermee faciliteren en 

ondersteunen wij leerkrachten in hun leesonderwijs

Steeds meer scholen vervangen hun leesmethode door een 

effectieve aanpak gebaseerd op rijke en authentieke teksten. 

Die sluiten beter aan op de belevingswereld van kinderen. 

5 redenen om te kiezen voor  
De Schoolschrijver
1. Effectief: kinderen worden bewezen beter in lezen én 

schrijven, met meer lees- en schrijfplezier en groter 

zelfvertrouwen

2. Onderbouwd: de lesprogramma’s zijn volledig didactisch 

onderbouwd en in lijn met de huidige kerndoelen en het 

nieuwe curriculum. Lesonderdelen zijn gekoppeld aan 

taaldoelen

3. Verbindend: unieke, gecombineerde duurzame aanpak 

van lezen en schrijven, inclusief koppeling aan zaakvakken

4. Gemakkelijk: lessen zijn goed en eenvoudig uit te 

voeren door de leerkracht (click & go), met minimale 

voorbereiding, en ze passen in de weektaak

5. Motiverend: de schrijvers motiveren niet alleen het kind 

maar ook jou als leerkracht. Lezen wordt weer leuk

DE JAARLIJN LEZEN  
EN SCHRIJVEN

DE SCHOOL 
SCHRIJVER-MAAND

DE 
SCHOOLSCHRIJVER 
ACADEMIE 

ONZE PROGRAMMA’S



DE JAARLIJN LEZEN EN SCHRIJVEN 
Met de Jaarlijn Lezen en Schrijven kun je een heel jaar 

schoolbreed aan de slag met geïntegreerd lees- en 

schrijfonderwijs. De Jaarlijn sluit aan bij de taaldoelen 

Nederlands en heeft een duurzaam leereffect. De lessen 

zijn eenvoudig uit te voeren (click & go), dankzij de heldere 

handleiding en de kant-en-klare opdrachten. De vaste 

opbouw van de lessen en de meegeleverde planning geven 

een heel schooljaar structuur en overzicht en ontzorgen 

daarmee de leerkracht.

De Jaarlijn omvat onder andere:

• Digibordlessen, vijf lesblokken van acht weken

• Een deskundigheidstraining voor de leerkrachten  

door een ervaren Schoolschrijver

• Een live gastles van een Schoolschrijver in iedere klas  

die meedoet

• Instructie voor de ouders en de leesconsulent  

van de bibliotheek

Haal De Schoolschrijver in huis en kies voor inspirerende, 

motiverende lessen. De kosten zijn vergelijkbaar met 

het bedrag dat je als school jaarlijks kwijt bent aan een 

leesmethode.

Zie de website voor meer  

informatie over de Jaarlijn  

Leerkracht basisschool

‘De lessen van de Jaarlijn 
bevallen goed. Ik hoor veel 
enthousiaste reacties van  
de collega’s.’



DE SCHOOLSCHRIJVER-
MAAND
Met een van de 8 maandprogramma’s van  

De Schoolschrijver verbeter je in een paar lessen het 

lezen en schrijven van je klas en het taalplezier van je 

leerlingen. Een De Schoolschrijver-maandprogramma 

duurt 4 tot 7 weken.  

 

De groep doet onder regie van de leerkracht wekelijks 

een digibordles met interactieve opdrachten.  

In die lessen richten verschillende Schoolschrijvers 

zich tot de groep via lesvideo’s en animaties;  

ze lezen voor en geven boekentips en schrijfadvies. 

Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met lees- en 

schrijfopdrachten. Als feestelijke finale kan een van 

de Schoolschrijvers een laatste, extra les live in de klas 

komen verzorgen.

5 redenen om te kiezen voor de  
De Schoolschrijver-maandprogramma’s

• Kinderen lezen en schrijven aantoonbaar meer  

en met plezier

• Helpt taaldoelen realiseren en kan vaste lesstof vervangen

• Het hele jaar inzetbaar, bij alle thema’s

• Nauwelijks voorbereiding voor de leerkracht  

en direct effect  

• Aanpak kan na afloop door leerkracht zelf  

worden voortgezet

OP BOEKENREIS!
Ontdek het ene na het andere boek en 

leer welke boeken jij graag leest, óf zelf 

verzint. Op boekenreis! is een fundament 

voor later taalplezier en taalvaardigheid, 

voor kinderen die net beginnen met 

lezen en schrijven. Met Loes Riphagen en 

Thijs Goverde

3 MAANDPROGRAMMA’S VOOR GROEP 3-4

ZIN IN VERZINNEN
Samen verhalen verzinnen, personages 

tekenen en hun avonturen opschrijven. 

De kinderen ontdekken dat ze zelf al een 

verhaal kunnen verzinnen en op papier 

zetten. Dat geeft zelfvertrouwen en 

zin in nog meer verhalen. Met Maranke 

Rinck en Martijn van der Linden

TAALKABAAL
Ontdek wat je al kunt met taal! Spelen 

en oefenen met letters, woorden en 

klanken. Liedjes zingen, rijmpjes lezen, 

moppen vertellen en taalspelletjes 

spelen. Met Aby Hartog, Erik van Os en 

Brenda Heijnis



VAN KOP TOT STAART 
Schrijf je eigen verhaal met een goed 

begin, een boeiend verloop en een sterk 

einde. Met Mirjam Oldenhave, Fiona 

Rempt en Pieter Koolwijk voor groep 

5-6. Met Simon van der Geest, Sanne 

Rooseboom en Anna van Praag voor 

groep 7-8

LEESGEHEIMEN
Hoe komt het dat je bij sommige boeken

niet meer wilt stoppen met lezen? 

Leerlingen komen in aanraking met verschil-

lende soorten boeken en ontdekken zo wat 

hen zelf aanspreekt. Met o.a. Enne Koens, 

Tjibbe Veldkamp, Manon Sikkel, Simone Arts 

en Jozua Douglas

5 MAANDPROGRAMMA’S VOOR GROEP 5-6 EN 7-8

SCHRIJFGEHEIMEN 
Personages, spanning en geloofwaardig-

heid: dit zijn de bouwstenen voor je eigen 

verhaal. Met Selma Noort, Janneke 

Schotveld en Ruben Prins voor groep 5-6. 

Met Lydia Rood, Maren Stoffels en Anja 

Vereijken voor groep 7-8

ECHT WAAR?
Maak kennis met boeken over bestaande 

mensen en echte feiten, en ontdek hoe 

je zelf kunt schrijven over waargebeurde 

dingen. Met Bibi Dumon Tak, Fred Diks 

en Li Lefébure voor groep 5-6. Met Janny 

van der Molen, Marc ter Horst en Lysette 

van Geel voor groep 7-8

DICHTGEHEIMEN
De dichters onthullen hun geheime 

schrijftips. Leerlingen lezen gedichten, 

gaan zelf rijmen én leren voordragen.  

Met o.a. Joke van Leeuwen, Pim Lammers, 

Babs Gons, Ted van Lieshout, Brenda 

Heijnis, Rian Visser en Gershwin  

Bonevacia

Beschikbaar vanaf 2022-2023



Meer leesplezier met:

• Gratis boekenlijsten rond schoolthema’s  
zoals de Kinderboekenweek, de Poëzieweek en de Nationale Voorleesdagen

• De Huisarrest voorleesserie,  
volg de de leesestafette geschreven en voorgelezen door Schoolschrijvers. 

Schrijftips van échte kinderboekenschrijvers:

 

• Waarom is Pindakaas het grappigste woord van  
Schoolschrijver Jørgen Hofmans?

• Hoe bedenkt Marcel van Driel een superheld in zijn verhalen?

• Wat is het mooiste woord van Schoolschrijver Corien Oranje?

• Hoe verandert Anja Vereijken haar Lievelingsboek?

• Hoe prikkelt “Roloepoe” Schoolschrijver Fabien van der Ham?

• Waarom is een dagboek Annemarie Bon

• Hoe ruiken de verhalen van Schoolschrijver Lida Dijkstra?

• Hoe speelt Aby Hartog me taal?

Deze en tientallen andere gratis lees- en schrijfopdrachten 

voor meer lees- en schrijfplezier thuis én in de klas 

vind je op onze website! 

5 GRATIS LEES- EN SCHRIJFTIPS  
VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 3 T/M 8

Bekijk snel alle tips 

op de website!  

Lees- en schrijfopdrachten  
van en met onze Schoolschrijvers 
De opdrachten zijn zelfstandig uit te voeren en goed voor  

10 tot 15 minuten lees- en/of schrijfplezier.

Online voorleesserie Huisarrest 
Onze populaire serie voorleesverhalen,  

geschreven en voorgelezen door Schoolschrijvers.  

Ideaal voor in de klas én thuis.

Boekenlijsten rond verschillende thema’s 
Fijne boekenlijsten rond thema’s als de Kinderboekenweek,  

de Poëzieweek en de Nationale Voorleesdagen.

Inspirerende blogs van onze Schoolschrijvers 
Onze Schoolschrijvers geven een kijkje in de keuken.  

Ze vertellen hoe ze zelf opdrachten bedenken en delen hun 

ervaringen in de klas. Bij elke blog hoort een schrijfopdracht.

Lees- en schrijftips om met ouders te delen 
Handige tips voor ouders om thuis te gaan lezen en schrijven met 

hun kinderen. Leuk om te delen in de nieuwsbrief of ouderapp.

Ga naar onze website om deze en tientallen andere tips  
en opdrachten te bekijken. Onze website wordt  
regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.

1

3

2

4

5



DE SCHOOLSCHRIJVER 
ACADEMIE
Met trainingen van de De Schoolschrijver Academie 

leer je inspirerende lessen geven waar kinderen sterke 

lezers en schrijvers van worden. Hoe meer we samen 

kinderen ondersteunen met motiverend lees- en 

schrijfonderwijs, hoe duurzamer het effect op de 

taalontwikkeling van het kind (het De Schoolschrijver-

effect). Daarom geven onze Schoolschrijvers 

verschillende teamtrainingen. 

De Academie-trainingen worden gegeven door 

Schoolschrijvers die zelf veel voor de klas staan zoals 

Janneke Schotveld, Anke Kranendonk, Marlies Verhelst, 

Anneke Scholtens, Corien Oranje en Ruben Prins. 

Dit zijn onze 4 Academie-trainingen:

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

2. Verhalen schrijven aan de hand van bronnen:  
hoe breng je feiten tot leven

3. Creatief schrijven voor nieuwkomers:  
hoe zet je daarbij verhalen in

4. De Schoolschrijver op de pabo:  
stoomcursus kinderboeken, leesmotivatie  

en het belang van creatief schrijven

Leerkracht basisschool

‘Eindelijk kan ik de 
methodiek Verhalen 
Schrijven over de 
schutting gooien.  
Ik doe het voortaan 
zoals de Schoolschrijver 
het me heeft geleerd. 
Want dat werkt!’

Leerkracht basisschool

 ‘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.’



Bezoekadres 

WG-Plein 104 

1054 SC Amsterdam

Postadres 

Postbus 59545

1040 LA Amsterdam

        

      

    


        



IEDER KIND TAALSTERK
Stichting De Schoolschrijver biedt lesprogramma’s rond lezen en 

schrijven, voor alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen 

sterke lezers en schrijvers te worden, met meer zelfvertrouwen. 

Lezen is een goede manier om de wereld te ontdekken. Wie met 

plezier leest, komt gemakkelijker mee op school en vergroot 

uiteindelijk zijn (of haar) maatschappelijke kansen. Schoolschrijvers 

delen hun liefde voor verhalen en creatief schrijven, en geven 

inspirerende lessen op basisscholen in heel Nederland. 

Zo helpen we samen de leescrisis bezweren, en bouwen we  

samen aan een duurzame, taalsterke toekomst voor ieder kind. 

Want alles begint met taal.

Informatie en contact

Kijk voor meer informatie over de tarieven,  

actuele kortingsacties en financieringsmogelijkheden 

op www.deschoolschrijver.nl. 
 

Of vraag het onze schooladviseurs via  

interesse@deschoolschrijver.nl of 020-8463069. 

Fotografie Chris van Houts, ontwerp DPID  
Tekst De Schoolschrijver


