
Op www.schrijveropjescherm/inspiratie vindt 
u nog meer voorbereidingstips zoals ‘de eerste 
indruk van de schrijver en zijn boeken’,  ‘op on-
derzoek: bedenk de beste vragen’ en handige links 
om digitaal leesaanbod te vinden.

Neem contact op met de schrijver
Voor een digitaal bezoek geldt nog meer dan bij 
een fysiek bezoek dat vooraf contact opnemen 
met de schrijver van groot belang is. 
We vragen u om de voorbereiding en inhoud van 
het bezoek met de schrijver af te stemmen. Dan 
kunt u de verwachtingen op elkaar af te stemmen. 
De voorbereiding van het bezoek én het schrij-
versbezoek zelf profiteren daarvan. 

Het telefoonnummer en/of mailadres van de 
schrijver staan onderaan het contract. We vragen 
u vriendelijk om deze contactgegevens niet te de-
len met anderen, i.v.m. de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Welke onderwerpen bespreekt u met de schrijver? 
Hieronder een lijstje suggesties. 

Inhoud van het digitale bezoek
 » Wilt u graag dat het bezoek over een bepaald 
onderwerp of boek gaat? Of heeft de schrijver 
daar ideeën over? 

 » Hoe ziet het digitale bezoek eruit? Mogen de 
kinderen (van tevoren) vragen stellen, wordt 
er voorgelezen, houdt de schrijver een online 
boekenquiz? Overleg met de schrijver of er ver-
schillende programma’s mogelijk zijn. 

 » Kan de schrijver aan het einde van het digitale 
bezoek een opdracht aan de leerlingen geven 
waar ze thuis mee verder kunnen?

Voorbereiding door de leerkracht
 » Welke boeken raadt de schrijver aan voor 
deze doelgroep? Is dit boek voor alle kinderen 
digitaal beschikbaar? Of is het ook goed als de 
leerkracht er (een fragment) uit voorleest? Op 
www.schrijveropjescherm.nl/inspiratie vindt u 
handige links waar u online boeken en digitale 
leesfragmenten kunt vinden. 

 » Zijn er al plannen voor de voorbereiding? Maakt 
u gebruik van lessen leesbevordering of literai-
re educatie uit de leesmethode? Laat het de 
schrijver weten of bespreek waar de voorkeur 
ligt.

 » Sommige schrijver hebben voor de voorberei-
ding creatieve opdrachten of lesmateriaal bij 
hun boeken beschikbaar. Deze vindt u vaak op 
hun auteursprofiel. Sommige schrijver mailen 
het liever. Bespreek onderling of er opdrachten 
beschikbaar zijn.

 » Vindt de schrijver het fijn als de kinderen vragen 
voorbereiden? Wanneer kunnen deze vragen 
aan bod komen? 

Praktische afspraken
 » Live bezoek: welke videotool wordt er voor 
dit bezoek gebruikt? Is een het een tool via de 
school? Leg de schrijver dan uit hoe de schrij-
ver hierbij kan aansluiten en hoe de tool werkt. 
U kunt bijvoorbeeld een ‘oefenmeeting’ met 
de schrijver houden om te laten zien hoe het 
werkt.

 » Gebruikt u liever de tool van de Schrijverscen-
trale? Dan ontvangt u van ons een handleiding 
en, als de datum en tijd vast liggen, een link 
naar de meeting.

 » Voor een live bezoek: spreek met de schrijver 
af of de microfoon van de kinderen uit kunnen 
(op mute) en of de leerkracht en/of schrijver de 
kinderen kunnen ‘un-muten’ als zij een vraag 
hebben. Bespreek ook of er gebruik gemaakt 
wordt van de chatfunctie voor vragen.

 » In het geval van een persoonlijke video: overleg 
met de schrijver wanneer de video online komt. 
In de regel wordt de video 5 werkdagen na de 
afgesproken datum weer verwijderd, tenzij 
anders is afgesproken.

Voorbereiding digitaal 
bezoek 



Het is zover: de schrijver komt op digitaal bezoek! 
Als leerkracht bent u van onschatbare waarde 
tijdens het digitale schrijversbezoek. 

Praktisch: klaar voor de start?
Heeft de schrijver tevoren een creatieve opdracht 
gegeven? Heeft u de resultaten bij de hand? 
Heeft u of hebben de leerlingen hun vragen bij de 
hand? Of heeft u ze inmiddels verzameld en naar 
de schrijver gemaild?

Het bezoek
Schrijver / illustrator voorstellen
En dan is het zover: de schrijver komt op bezoek. 
Herkennen de leerlingen hem/haar meteen? Stel 
de schrijver voor aan de groep. 

Help de schrijver en de leerlingen
Schrijvers vinden het heel fijn als u bij de les be-
trokken bent en blijft. Zij zijn professionals op het 
gebied van boeken en schrijven. De meeste schrij-
vers hebben veel ervaring met schrijversbezoeken 
op scholen, maar ze zijn (meestal) geen vakdo-
cent. Niemand kent de groep zo goed als u. U kunt 
de schrijver helpen het niveau af te stemmen op 
de voorbereiding en voorkennis van uw groep, als 
dat nodig is. 

Hoe kunt u de schrijver ondersteunen? Een paar 
voorbeelden. 

 » Help de schrijver met het overzicht tijdens het 
gesprek. Wanneer u met de schrijver heeft 
afgesproken dat alle kinderen op mute gezet 
worden, maar dat kinderen die hun hand opste-
ken hun microfoon mogen aanzetten, help de 
schrijver hier dan bij. Kijk mee wie er een vraag 
heeft en houdt ook zelf de chat in de gaten.

 » Een leerling wordt snel onrustig of droomt juist 
vaak weg: u weet hoe u ze kunt aanspreken en 
kunt helpen om bij de les te blijven. 

 » De schrijver vertelt waar een boek over gaat, 
terwijl alle leerlingen het al gelezen hebben. Ze 
zijn te verlegen om dat te zeggen… Vertelt u dat 
gerust. Dan kan de schrijver beter aansluiten 
bij de voorkennis van de leerlingen en dieper 
ingaan op het verhaal achter het boek.

 » De schrijver stimuleert de leerlingen vragen 
te stellen maar het blijft muisstil in de klas. U 
weet dat ze vijf steengoede vragen hebben 
uitgekozen (bijvoorbeeld door het werken met 
Op onderzoek). Met een klein zetje helpt u ze 
de vragen te stellen: ‘Weet je nog, jij had zo’n 
goede vraag bedacht!’

Na het digitale bezoek
Hoe kijkt de groep terug op het bezoek? U heeft 
daar vast al een indruk van. Voor de leerlingen is 
het goed om dat zelf te vertellen. Ze benoemen 
wat ze hebben geleerd en wat ze nog meer willen 
weten. 

Een paar mogelijke vragen:
 » Hebben ze iets nieuws geleerd?
 » Wat vonden ze van de antwoorden op hun 
vragen?

 » Wat heeft ze verrast?
 » Nieuwe woorden gehoord? 
 » Over welke onderwerpen willen ze meer weten? 
 » Hebben ze nieuwe boeken ontdekt? 

Evaluatie Schrijver op je scherm
Schrijver op je scherm is een splinternieuw pro-
ject van De Schrijverscentrale. U krijgt om die 
reden extra korting op het online bezoek door 
middel van een subsidie. In ruil daarvoor vragen 
we u na afloop van het bezoek een korte enquête 
in te vullen om ons te vertellen over hoe het be-
zoek verliep. Zo kunnen wij, samen met de schrij-
vers, de dienst verbeteren waar mogelijk.

Tijdens een digitaal 
bezoek 


