
Hoe zorg je ervoor dat ieder kind een enthousiaste 
lezer en schrijver wordt? Door bekende kinder-

boekenschrijvers, De Schoolschrijvers, de klas in 
te halen! Zij weten namelijk van taallessen een 

spannend avontuur te maken door hun creatieve 
benaderingen en het prikkelen van de fantasie van het 
kind. Zo wordt met de unieke Schoolschrijver-aanpak 
de lees- en schrijfvaardigheid van ieder kind vergroot.

Dit gebeurt er in de klas

De Schoolschrijver biedt programma’s rond lezen en schrijven 

voor alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen betere 

lezers en sterkere schrijvers te worden. In alle programma’s 

dragen kinderboekenschrijvers hun liefde voor taal en hun 

beste tips over om meer leesplezier in de klas te brengen. 

meer lezen en beter schrijven

Samen met
De School-

schrijver

Zelfvertrouwen 
ontwikkelen 
juist door te lezen 
en over verhalen 
te praten. 
Ervaar hoe trots kinderen 
zijn wanneer het ze lukt hun 
zelfbedachte verhaalwerelden 
op papier te zetten.

Ieder

taalsterk
kind

Doe een gratis proefl es 
of maak een half uurtje 
live kennis met de 
programma’s tijdens 
een online sneak 
preview.

Tip!

Scan de     
  c� e

meer lezen en beter schrijvenmeer lezen en beter schrijven

Samen met



KOPIEERBLAD

Waar droom jij over?

Scan de QR-code en bekijk het
 � lmpje van Gonneke Huizing. 
                                           (1 min.)

Bedenk wat jij het allerliefst 
zou willen dromen. 
Alles kan! (5 min.) 

Teken (groep 3 & 4) OF schrijf 
(groep 5 t/m 8) deze droom op. (10 min.)

Stop ze niet in de droompot van 
De Grote Vriendelijke Reus, maar hang 
ze op of leg ze onder de droomboom 
van Heutink. 

Dromen doe je iedere nacht, 
maar helaas/gelukkig onthoud je 
ze niet allemaal. Wat nou als je je 
eigen droom mocht verzinnen?

ze op of leg ze onder de droomboom 

“Sofi e ligt ‘s nachts in bed, maar slaap is wel het laatste waar ze aan denkt. 
Voor haar raam staat een reus zo hoog als een huis, die haar uit bed plukt en 
ontvoert! Maar Sofi e heeft geluk, want hij is heel aardig. De GVR vangt zowel 
mooie dromen als nachtmerries in Dromenland en bewaart deze in potjes. Al 

blazend op een lange trompet deelt hij de mooie dromen ‘s nachts weer uit aan 
slapende kinderen, de nachtmerries blaast hij thuis op.”

Tip!
Lees voordat je de opdracht start het boek 

De Grote Vriendelijke Reus. 

en ik droom over: 

Ik ben:


