
Een bericht van de Schoolschrijver 
 
Voor de meeste leerkrachten en leerlingen ben ik ondertussen een bekend 
gezicht op de dinsdag. Maar … wat hebben we ondertussen zoal gedaan? 
Dat wil ik graag met jullie delen. 
 
Als Schoolschrijver probeer ik in eerste instantie mijn 
liefde voor boeken en taal over te brengen, het 
leesplezier te vergroten door uit een breed aanbod aan 
boeken voor te lezen en de woordenschat van de 
leerlingen te vergroten. 
 
De eerste les hebben we op een creatieve manier met 
elkaar kennisgemaakt. De leerlingen hebben een 
portret van een van hun medeleerlingen gemaakt om 
vervolgens een acroniem te maken van diezelfde 
medeleerling. Leuk detail: Bram maakte spontaan (of was het nu per 
ongeluk) een acrostichon in plaats van een acroniem van Maciej. 

 
Vlak na de poëzieweek zijn we aan de slag gegaan 
met knipgedichten en elfjes. Het gedicht ‘Ik zoek een 
woord’ was inspiratie om nieuwe woorden te 
bedenken die betekenen: ‘Je bent de liefste. In eerste 
instantie vonden de leerlingen het lastig, maar al 
snel werden woorden bedacht als:  
‘Etsfeil’  
‘Ioom’ 
‘Stuiterbalenspinewep’ 

 
En er werden hele leuke Elfjes gemaakt. Er kwam 
zelfs een Elfje over Fortnite voorbij. Erg knap!! 
Vthorben 
Een gamer 
Hij speelt Fortnite 
Hij is heel koel 
Youtube 
 
(Dankzij dit Elfje weten ook niet-Fortnite gamers wie Vthorben is J) 



Verder zijn we ook aan de slag gegaan met het bedenken van (eigen) 
personages.  

De leerlingen bedachten wezens zoals 
‘Dartor’ die onder een bed leeft en 
rommel eet. Die door muren loopt en de 
hele tijd ‘Jingle Bells’ roept.  
Of ‘Divi’ die in je tuin leeft en op zijn 
kontje schuivend vooruit komt en blij 
wordt van bloemen, regenbogen en 
glitters. 
 
Een van de personages waar ik heel erg 
blij van werd, is het personage van 
Faye. Lees en verwonder jezelf: 
 
 
 
 
 

Deze week zijn we aan de hand van het boek 
‘Woeste Willem’ gaan allitereren. 
In groepjes werd nagedacht over woorden met 
de letter ‘W’ of woorden met de eerste letter van 
de eigen naam en daarna werden er 
allitererende zinnen en tongbrekers van 
gemaakt.  
Bijvoorbeeld: 
Woeste Willem zei altijd wie Wies was. Wist 
hij wie wies was? Wie was Wies? Als je dat 
wist, dan ben je slim. 
 
De komende weken gaan we nog aan de slag 
met o.a.  
 

- stripverhalen 
- het boekenrestaurant (proeven aan verschillende genres boeken) 
- interviewvragen opstellen en een paar bijzondere mensen 

interviewen 
- zelf een quiz maken 

 



Een paar tips: 
 

o Om de geleerde dingen goed te laten beklijven is het misschien leuk 
om de taalvaardigheden die ik de leerlingen geleerd heb, te herhalen.  
Dit kan gedaan worden met het thema waar je op dat moment mee 
bezig bent. Voorbeeld: Lente 
 
Een acroniem gemaakt van het woord lente. (Probeer er een moeilijk 
woord, zoals hier ‘Episch’ in te verwerken. Zo wordt op een leuke 
manier de woordenschat vergroot) 
Liefde 
Egeltjes 
Natuur 
Tuin 
Episch 
 
Of een Elfje: 
Lente 
Mooi weer 
Bloemen en bijtjes 
De lammetjes worden geboren 
Vrolijk 
 
Of een allitererende zin: 
Lieve lammetjes lopen langzaam lang de lange laan als Li 
langsloopt met een lamme lama. 
 
Op die manier beklijven de geleerde taallessen beter, worden ze er 
steeds beter in en beleven ze er ook steeds meer plezier aan. Je zult 
merken dat ze af en toe, onder het voorlezen bijvoorbeeld roepen: 
‘Alliteratie …’ 
Van leerlingen van de vorige school krijg ik nog regelmatig een 
acroniem, een elfje of iets anders creatiefs dat ze geleerd hebben.  
Zo bijzonder en waardevol. 
 

o Heb je aan het eind van de les 5 of tien minuten over? Dan is dit een 
leuke opdracht … Wie maakt de langste zin? De leerlingen proberen 
een zo lang mogelijke zin te maken waarin de woorden ik, want en 
maar voorkomen. Degene met de langste zin wint.  

 


