
 

 

Ouders in de klas bij schrijversbezoek 

Twickel, Hoofddorp 

OBS Twickel in Hoofddorp is een school met 270 leerlingen. Twickel heeft een diverse 
leerlingpopulatie, met kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. De instroom van tweetalige 
kinderen wordt de laatste jaren iets groter. Het aanbod op Twickel is breed, zowel op cognitief 
niveau (o.a. voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen) als op creatief en sportief niveau.  
 
Bij de start van het Kopgroeptraject deed basisschool Twickel mee aan alle landelijke 
leesbevorderingscampagnes, behalve de week van de poëzie. Het team gaf aan ook daaraan mee te 
willen doen. De bibliotheek heeft een workshop gegeven aan de leerkrachten. Ook zijn er 
gedichtenbundels op school geleverd die de leerkrachten in de groepen hebben gebruikt. 
 
De school nodigde Hans en Monique Hagen uit om voor elke groep een workshop van een uur te 
geven. Op advies van Hans en Monique werden de ouders uitgenodigd om bij de workshop in de 
groep van hun kind aanwezig te zijn. Dit was pas een week van te voren bekend. Het leverde 
uiteindelijk 60 enthousiaste ouders op die gebruik maakten van dit aanbod. De leerlingen hebben 
prachtige gedichten gemaakt. Het gedicht van Aischa (groep 8) is als één van de honderd gedichten  
opgenomen in de dichtbundel “Pak de dief”, n.a.v. de gedichtenwedstrijd van kinderen en poëzie 
2017-2018.  
 
Tijdens de komende Kinderboekenweek wordt er op school een groot lezersfeest georganiseerd, 
waarbij er na een centrale voorstelling van Tosca Menten in elke groep een schrijver/illustrator een 
workshop geeft. Hierbij worden de ouders (na toestemming van de schrijver/illustrator) uitgenodigd  
in de groep van hun kind. 
 

Succesfactoren 

 

Wat opviel was dat als ouders aanwezig mogen zijn bij een activiteit in de groep van hun kind zij 

daartoe eerder toe bereid bleken te zijn dan wanneer zij er apart ‘s avonds voor naar school moeten 

komen. Ouders hebben zelfs vrij genomen om in de groep van hun kind Hans of Monique te zien.  

 

 
Kosten 
Workshop bibliotheek:  € 250,00 
Hans en Monique Hagen: € 1034,00 
Tijdsinvestering leesconsulent: 8 uur 
 
 

 

Meer informatie: Henny Blijleven, bibliotheek Haarlemmermeer 

henny.blijleven@debibliotheekhaarlemmermeer.nl 
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