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Vragen:

Algemeen:
● Hoe start je met schrijven? Wat is jouw insteek als Schoolschrijver?
● Hoe motiveer je leerkrachten als Schoolschrijver?
● Leerkrachten zien vaak wel de urgentie van 'begrijpend lezen’, maar zien zij ook de urgentie van aandacht voor schrijven?
● Hoe kijk je aan tegen schrijflessen (in bestaande methodes) als leerkrachten en Schoolschrijver? Hoe doet De Schoolschrijver dit? 
● Wat doe je om schrijven en lezen bij leerlingen te stimuleren met De Schoolschrijver aanpak?
● Wat zie jij in de praktijk als Schoolschrijver? Hoe gaan scholen verder na een bezoek van een Schoolschrijver?
● Hoe kijk je als Schoolschrijver aan tegen de verbinding van schrijven aan andere taaldomeinen (lezen, mondelinge taalvaardigheid, spelling) 

en niet-taaldomeinen (bijv. wereldoriëntatie)? 

Specifiek
● Ben je op de hoogte van het PISA-rapport en hoe kijk je aan tegen de resultaten?
● Wat vind je van het rapport Schrijfvaardigheid? 
● Wat zijn je ervaringen op je eigen school m.b.t. schrijfvaardigheid? (is jouw school een excellente school op dit gebied? Zo ja, hoe is dat 

gerealiseerd? Zo nee, waardoor is dit -nog niet- gelukt?)

De hamvraag: Hoe kunnen wij als taalspecialisten/onderwijsadviseurs scholen helpen bij het verbeteren van het schrijfonderwijs?



Hoe motiveer je leerkrachten als Schoolschrijver?

Wat doe je om schrijven en lezen bij leerlingen te stimuleren met De 
Schoolschrijver aanpak?

Hoe kijk je als Schoolschrijver aan tegen de verbinding van schrijven aan andere 
taaldomeinen 
(lezen, mondelinge taalvaardigheid, spelling) en niet-taaldomeinen (bijv. wereldoriëntatie)? 

Hoe kunnen wij als taalspecialisten/onderwijsadviseurs 
scholen helpen bij het verbeteren van het schrijfonderwijs?



Wat gaan we doen?

● Kennismaken

● De Schoolschrijver-aanpak

● Schatplukken
Het creatieve proces ervaren en begrijpen

● Werkvormen

● Van feedback naar feed-forward

● Terug naar ‘de hamvraag’



Als kind schreef ik ….



De Schoolschrijver & de liefde voor taal

● Jaarlijn Lezen en Schrijven

● Halfjaarprogramma 

● De Schoolschrijver-maand 

● De Schoolschrijver Academie 

                                                      

  Ieder kind taalsterk

https://www.deschoolschrijver.nl/jaarlijn/
https://www.deschoolschrijver.nl/aanbod-voor-basisschool/intensieve-traject-leesachterstand/
https://www.deschoolschrijver.nl/maandprogrammas/
https://www.deschoolschrijver.nl/aanbod/academie/




De schoolschrijver-aanpak
● Kinderboeken centraal
● integratie van taalactiviteiten
● Relevante spelers betrekken
● Constructieve leerlingbegeleiding
● Horizonverbreding 

Leerdoelen: ervaren én doen
1. Ontwikkeling leesvoorkeur
2. Verrijkend lezen
3. Een verhaal leren schrijven
4. Woordenschat vergrotenLezen, schrijven, taalplezier!



Opdracht:

Verzin drie nieuwe kroko’s

-Kies er een uit. 
 Geef hem een wens:

-Kroko….. wil heel graag….

-Maar……

-Ineens….

dichter: Rikkert Zuiderveld



verbeeldings-krachttraining





Schrijfverleiding:
● Vorm (aanreiken)
● Verwondering (voorleven)

● Vrijheid (laten verkennen)



even pauze ?



Vorm: 
-houvast
-uitdaging

Verwondering: 
- kijken met andere ogen
- vragen stellen

Vrijheid: 
- eigenheid
- nieuwsgierigheid

(nóg meer open vragen stellen)

= Verleiden



Eigen producties



Eigen producties



Praten over een tekst
= betekenis geven aan taal

‘Wat valt je op?’

Taal verbindt je met jezelf en met de 
wereld.





● Heldere opdracht
● Concrete doelen
● Invalshoek: Proces (ipv persoon of product)
● Laat groei ervaren door tussentijdse feedback

Feed back
Hoe heb ik het gedaan?

Feed up
Waar ga ik naartoe?

  
  Feed forward
     Wat is je volgende stap?



‘Hoe kunnen wij als taalspecialisten/onderwijsadviseurs 
scholen helpen bij het verbeteren van het schrijfonderwijs?’



‘Hoe kunnen wij als taalspecialisten/onderwijsadviseurs 
scholen helpen bij het verbeteren van het schrijfonderwijs?’

● Praat over taal, over teksten

● Eigen producties (ipv invul)

● Streef naar kwaliteit en haalbaarheid

● Laat groei ervaren door feed-forward

● Stuur de leerling op ontdekkingsreis.  
(ipv all-inclusive-reis)



Taal is eindeloos
 veel plezier!

Evaluatie:

https://nl.surveymonkey.com/r/dssacademie

https://nl.surveymonkey.com/r/dssacademie

