
Online schrijversbezoek 
 
Natuurlijk is er niets leukers dan live bij een school of in een 
bibliotheek op bezoek te komen. Maar dat kan niet altijd. 
Gelukkig heeft de Schrijverscentrale daarvoor 
#schrijveropjescherm in het leven geroepen.  
Ik kom via het digibord live bij jullie in de klas. Via Zoom, 
Teams of wat voor medium jullie ook maar gebruiken. Ik heb 
daar inmiddels ruim ervaring mee, en het zijn altijd geweldig 
leuke bezoeken, waar de kinderen enorm van genieten.  
Is de school onverhoopt gesloten, dan kom ik gewoon via de 
laptop of tablet bij de kinderen thuis.  
 
Kijk hier naar een kleine impressie.  
 

Programma: 
 
Onderbouw:  

 
Een vrolijke, interactieve presentatie, waarbij ik mijn werkkamer laat 
zien, en voorlees uit ‘de drieling’ en uit ‘Ren juf, ren’ (waar ik ook 
allerlei attributen voor heb: een taart, een echte juf Fieppop, een 
vermomming).  
De kinderen kunnen van tevoren vragen bedenken. We doen een quiz, 
en de kinderen gaan zelf een spannend verhaal verzinnen met juf of 
meester in de hoofdrol. En natuurlijk laat ik zien wat er in mijn 
geheime schrijverskistje zit. Wat heb je allemaal nodig als je schrijver 
wilt worden?  
 
Groep 5-6 

We doen een quizje, er is gelegenheid om vragen te stellen, de 
kinderen gaan aan de hand van een gerichte opdracht in een paar 
minuten zelf een spannend verhaal bedenken, dat ze later eventueel 
kunnen uitwerken. Ik lees voor en vertel aan de hand van foto’s en 
filmpjes op het digibord over het ontstaan van boeken als ‘Kampioen’, ‘Voetbalschoenen met 
plakband’ en ‘de Salto Sultan’. Ik neem mijn geheimzinnige kistje met schrijfbenodigdheden mee.  
 

Tijdens en/of na het bezoek 

Creatieve opdracht: na afloop van het schrijversbezoek verder werken met de groep? Ik kan zorgen 
voor een schrijfopdracht of een andere creatieve opdracht. Voor de onderbouw heb ik kleurplaten bij 
verschillende prentenboeken. Je kunt me hier ook over mailen: corien.oranje@gmail.com    
Een handtekening van de schrijver: Ik stuur van tevoren kaartjes met handtekeningen op voor alle 
kinderen.  
 

Goed om te weten 

Het is handig om van tevoren even te oefenen om te zien of alles goed werkt en eventuele 
problemen te verhelpen. Het is het handigst om het geluid vanuit de klas via de laptop van de 
leerkracht te laten lopen, zodat het niet gaat rondzingen.  

https://youtu.be/9sXhWn9_tus
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