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List of Links’ naar websites met betrekking op (creatief) schrijven in het onderwijs 

 

<<< De rode titels zijn vernieuwd of nieuw in deze versie van de Schrijf - LOL >>> 
 

Naam Klik hieronder op de omschrijving voor een directe link naar de website. 

De Brieven Brigade 
Leerlingen ontdekken het verschil tussen o.a. officiële en persoonlijke brieven, kaartjes, 
korte e-mails of sms’en in 160 tekens. Met kant-en-klare en stimulerende opdrachten. 

De Schoolschrijver 
De Schoolschrijver zet kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen 
taalsterk te maken. Sluit aan bij het curriculum en de bij 21e eeuwse vaardigheden. 

De Talentuin 
Diverse publicaties en leerlijnen (creatief) schrijven voor leerlingen in de midden- en 
bovenbouw. 

Het SCHRIJFLAB 
Het SCHRIJFLAB bestaat uit 10 lessen met een logische opbouw. Met een bijbehorende 
‘menukaart’ kun je zelf een lessenserie samenstellen, kort of lang. 

Kinderschrijflab 
Een tool om zelf op eenvoudige wijze een echt boek te maken. Alles kan. Een 
verhalen- of versjesbundel, een stripboek, een fotoboek met bijschriften,  

Kunst Centraal 
Lesmaterialenetalage van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht (zoek op 
discipline: literatuur). Bv.: Hebben slakken een deurbel? 

Laat maar lezen 
Deze didactiek beschrijft hoe schrijven in zijn werk gaat en met welke lesopbouw je het 
creatieve proces kunt stimuleren. Met digitale lessen voor groep 1 t/m 8.  

Lesmap Liefdesbrieven 
schrijven 

Voor leerkrachten middelbaar onderwijs. 15 inspirerende en originele ideeën om mee 
aan de slag te gaan. ook aan te passen voor het basisonderwijs. Gratis te downloaden. 

Moet je doen – Kunst en 
Cultuur 

Bij Moet je doen! Kunst & cultuur gaat het om de verbeeldingskracht van kinderen en 
bevat materiaal voor activiteiten als voorlezen, creatief schrijven, luisteren en lezen. 

Plint Poëzie  
Poëzieposters voor de basisschool die bij een abonnement ook gratis toegang geven tot 
52 digitale poëzielessen van verschillende poéziedocenten en dichters. 

Poëzielessen Lestips voor poëzieonderwijs. Drie bundels voor Po en Vo die ieder vijf lestips bevatten. 

Poëziepaleis 
Lesmateriaal voor het primair- en voorgezet onderwijs voor het maken van 
gedichten. 

Raamleerplan Letteren Door MOCCA uitgewerkt aan de hand van het SLO Leerplankader. 

School der poëzie 
Zeven lessen voor PO over thema’s als ‘schrijven met de klas’ en ‘gedichten lezen 
en schrijven met kinderen’.  

SchoolTV Schoolplaten 
Interactieve schoolplaat met video’s en tips van Jozua Douglas voor het schrijven van 
een spannend verhaal.  

Schrijf ze! 
4 verschillende werkboeken voor  groep 5, 6, 7 en 8 met per werkboek 10 tekstsoorten 
en creatieve, originele schrijfopdrachten. Tips en trucs van échte schrijvers. 

Taalstaaltjes Diverse videolessen voor de onder-, midden- en bovenbouw. 

Tekster 
Lesmethode voor schrijfvaardigheid in groep 6 t/m 8. De kern is een strategie 
waarmee leerlingen op een gestructureerde manier teksten leren schrijven. 

Weten waar de woorden zijn 
Deze methode bevat een groot aantal uitgewerkte lessen (en werkbladen) voor alle 
groepen.  

Woesj 
Een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 voor creatief schrijven als onderdeel  van 
het taalonderwijs. Woesj is een combinatie van teamtraining en een handzaam boek. 
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