
1
Welke schrijfster 

bezocht jullie?

Hebben jullie alle informatie 

tijdig ontvangen?

Was er voldoende 

informatie, en was deze 

duidelijk genoeg?

Heb je het boek 

voorgelezen / besproken in 

de groep?

Wat vonden de leerlingen 

van het boek?

Hebben jullie met de 

lesbrieven gewerkt?

2 Vivian den Hollander ja ja ja erg leuk ja

3 Vivian den Hollander prima! Voldoende en duidelijk!
We hebben het 

voorgelezen.

De kinderen vonden het 

leuk en spannend, ik deelde 

deze mening niet!

twee werkbladen hebben ze 

gemaakt. Het geheimschrift 

en de puzzel.

4 Vivian den Hollander
Prima kon er voldoende mee 

doen voor die tijd.

zeker en anders de site van 

haar

Zeker erg leuk. Kinderen 

waren er enthousiast over
super ja

5 Vivian den Hollander Ja Voldoende en duidelijk Ja
Wel leuk, niet heel 

enthousiast.

We hebben enkele bladen 

gemaakt

6 Vivian den Hollander ja ja ja 
Leuk. We hebben het boek 

nog niet uit. 

Nee. We vonden deze 

opdrachten geen 

meerwaarde. 

7 Vivian den Hollander

Ja, er was een uitgebreide 

informatie met een boek van 

haar om voor te lezen in de 

groep.

ja, de website van de 

schrijfster, de boeken via de 

bieb.

Ja. wij hebben het boek 

voorgelezen in de groep.

De leerlingen waren 

enthousiast.

Wij hebben een gedeelte 

van de lesbrieven ingepast 

in de lessen op school.

8 Vivian den Hollander

Ja (alleen binnen het team was 

er wat miscommuni-catie 

waardoor het niet in de juiste 

groep is beland)

Ja Nee zie hiervoor Daarna gelezen, erg leuk!! Nee

9 Tosca Menten Ja Het was duidelijk en veel.
We zijn nog bezig met 

voorlezen. 

Ze zijn in groep 5 erg 

enthousiast in groep 4 zijn 

de meningen verdeeld.

De kinderen van groep 5 

wel, maar ze zijn nog niet af.
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1
Welke schrijfster 

bezocht jullie?

Hebben jullie alle informatie 

tijdig ontvangen?

Was er voldoende 

informatie, en was deze 

duidelijk genoeg?

Heb je het boek 

voorgelezen / besproken in 

de groep?

Wat vonden de leerlingen 

van het boek?

Hebben jullie met de 

lesbrieven gewerkt?

10 Tosca Menten
Mag iets eerder i.v.m. voorlezen 

boek
Prima Ja, maar niet helemaal uit. Erg enthousiast Deels voor groep 5

11 Tosca Menten
Mag eerder i.v.m. voorlezen 

boek
Prima Jazeker Enthousiast Deels met groep 5

12 Tosca Menten Ja Ja Ja Leuk Ja

13 Tosca Menten De informatie was prima op tijd. 

Ook hier hebben wij geen 

opmerkingen over. Dit was 

keurig verzorgd.

Ja, ik was alleen nog niet 

klaar met voorlezen. Dus we 

gaan nog even verder. 

Super

De kinderen hebben het 

pakketje gekregen en er aan 

gewerkt. Ook dit was prima.

14 Tosca Menten Ja Ja Ja, alleen in groep 5.

De kinderen waren 

enthousiast en vroegen aan 

de leerkrachten weer voor 

te lezen. 

Alleen groep 5, voor groep 4 

was het te pittig. 

15 Tosca Menten ja ja ja leuk nee

16 Tosca Menten ja, ja

niet helemaal door 

tijdsgebrek. wij denken dat 

het handiger is het boek al 

in november te ontvangen.

Fantastisch nee
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hebben jullie de 

groepsopdracht (collage) 

gemaakt?

Hoe was de ontvangst in de 

bibliotheek?

Wat vonden de leerlingen van het 

schrijversbezoek?
Wat vond jij als leerkracht van het schrijversbezoek?

nee prima erg leuk erg leuk

Ja, ze hebben een boot 

gemaakt met daarop 

verhaaltjes.

prima. Ze waren erg enthousiast

Goed, Vivian had aandacht voor de kinderen. Ze was wel erg streng!

Ik vond wel dat ze ontzettend haar boeken aan het promoten was, natuurlijk 

wel logisch. 

ja erg leuk geworden :) Prima hartelijk super leuk erg leuk, goede duidelijk en enthousiast gebracht met afwisseling :) 

Ja Vriendelijk  en georganiseerd

Ze vonden het boeiend. Ze waren 

enthousiast over  boeken die ze evt. 

wel wilden hebben.

Er werd boeiend verteld. De kinderen werden enthousiast gemaakt om 

vooral te gaan lezen.

Ja Goed. Ze vonden het erg leuk. Ik vond het ook boeiend. 

Ja, die hebben de kinderen 

aangeboden aan de 

schrijfster tijdens het 

bezoek.

Het was allemaal keurig 

klaargezet en overzichtelijk 

voor de kinderen.

De leerlingen waren enthousiast en 

hebben aandachtig naar de uitleg 

van de schrijfster geluisterd en 

mochten vragen stellen. 

Als leerkracht vond ik dat de schrijfster goed voorbereid en afwisseling 

bracht in haar verhaal voor de kinderen door een goede PowerPoint te 

gebruiken.

Zo kon ze de concentratie van de kinderen vasthouden. 

Aan het eind kreeg iedere leerling een mooie kaart en boekenlegger met 

haar handtekening.

Nee Goed Erg leuk Leerzaam en leuk!

Ja, met beide groepen 

samen
Prima

Ze waren erg enthousiast en heel blij 

met de handtekening.
Geweldig!
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10

11

12

13

14

15

16

Hebben jullie de 

groepsopdracht (collage) 

gemaakt?

Hoe was de ontvangst in de 

bibliotheek?

Wat vonden de leerlingen van het 

schrijversbezoek?
Wat vond jij als leerkracht van het schrijversbezoek?

Ja zeker Prima Erg leuk Erg enthousiast

Ja Prima Enthousiast Erg leuk

Ja Goed Leuk Zinvol

Ja Goed Super tof. Geweldig.  Evenals de ouders die meegekomen waren. 

Ja Goed. Erg leuk, enthousiast. Goed georganiseerd. 

ja goed erg leuk erg leuk

ja zeker; in het verlengde 

van onze methodiek 

Kansrijke Taal

uitstekend. jammer dat Tosca 

niet had voorbereid dat ze 

geluidsboxen nodig had. 

Evenzo met het 

handtekeningen zetten. (61 lln)

geweldig

Op zich was het heel leuk voor de kinderen.

Tosca reageerde naar ons als leerkrachten een beetje wonderlijk. Toen we 

aangaven dat we om 12.00 uur weer op school moesten zijn reageerde ze 

met; ja jammer dan. Nadat een leerkracht met een leerling naar de wc is 

geweest geeft Tosca t.a.v. ouders en kinderen aan dat de lkr de regels niet 

hanteert en dus niet heeft opgelet. Het drollenverhaal duurde wel heel lang. 

De vragen die kinderen stelden werden zeer chaotisch beantwoord. De 

collage viel een beetje in het niet. Tosca besteedde er weinig aandacht aan. 

(ze stelde geen vragen over het proces)
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2

3

4
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8

9

Hebben jullie achteraf nog aandacht 

besteed aan het schrijversbezoek?

Zijn er volgens jullie punten die verbeterd 

kunnen worden?
Cijfer

Eventuele toelichting op het 

cijfer:

Eventuele overige opmerkingen bij het 

schrijversbezoek?

kort een evaluatie
ja, het voorbereidingsboekje. Sommige 

opdrachten waren echt te moeilijk.
8

voorbereidingsboekje mag beter 

aansluiten bij de leeftijd.
erg leuk, kinderen waren enthousiast

Niet echt meer. Het gekregen boekje 

hebben we bekeken en de kleurplaat 

uitgedeeld.

Niet. 8

De kinderen vonden het erg leuk 

een schrijfster te ontmoeten. Ik 

denk dat Vivian ze enthousiast 

heeft gekregen om eens een van 

haar boeken te gaan lezen!

Nee

ja 
het was super genieten. We keken er met 

elkaar naar uit. Nee.
9

Zie vorige antwoorden helemaal 

geweldig 

Heel kort i.v.m. tijdgebrek.

Nee, het was goed georganiseerd en het was 

ook prettig dat er niet teveel kinderen tegelijk 

aanwezig waren.

8

Er is over gesproken in de groep en we 

hebben de kleurplaat ingekleurd. 
Het werkboekje vinden wij niet nodig. 8

In de groep is er nog weer uit haar boek 

voorgelezen en nagepraat over de 

indrukken die de leerlingen hadden 

opgedaan.

Prima verzorgd. Geen verbeterpunten te 

noemen.
8

Informatief. Goede stimulering 

voor de leesbevordering.

Dit is een hele goede vorm van 

cultuurontmoeting.

Ja we hebben in school meerdere boeken 

opgezocht van de schrijfster en er over 

nagepraat.

Nee 8

Gemiddeld cijfer: 8,1

Ja Nee, gewoon doorgaan. 9

Tosca Menten kon geweldig 

vertellen. Ze boeide de kinderen 

en hoewel de boeken al gretig 

gelezen worden, zijn ze nu nog 

enthousiaster. 

De boeken van Tosca Menten zijn voor veel 

kinderen uit groep 4 nog erg dik. Zij zijn nog 

niet zo bekend met deze schrijver. De boeken 

van Vivian den Hollander zouden hen meer 

aanspreken. Dit neemt niet weg dat ze niet 

hebben genoten van het bezoek. Ze vonden 

het geweldig.
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10

11

12

13

14

15

16

Hebben jullie achteraf nog aandacht 

besteed aan het schrijversbezoek?

Zijn er volgens jullie punten die verbeterd 

kunnen worden?
Cijfer

Eventuele toelichting op het 

cijfer:

Eventuele overige opmerkingen bij het 

schrijversbezoek?

Gaan we morgen doen nee, zeker weer doen. 10

Gaan we morgen doen, kinderjury Zeker weer doen 9

Ja Geen 9

Ja, vanmorgen na het bezoek nog even. 

We gaan morgen nog verder met 

evalueren. 

Geen bijzonderheden. 9

Alles was prima georganiseerd en 

geregeld. Tosca was super 

enthousiast en dat heeft ze 

overgebracht op onze kinderen. 

Ze had alle tijd. Deed dingen die 

ze eigenlijk niet wilde. Dat maakt 

dat het bezoek voor onze 

leerlingen een onvergetelijk 

moment is. 

Niets. alles is hierboven beschreven. TOP!!!!!

Ja, boeken van Tosca Menten centraal 

gesteld, Knor waar uit ze zelf voorlas, 

was meteen weer in gebruik. 

Schrijversbezoek is goed voor de 

leesmotivatie! 

De boeken van Tosca Menten zijn over het 

algemeen wel wat aan de moeilijke kant voor 

groep 4. Vivian den Hollander had beter 

aangesloten wat dat betreft bij de leerlingen 

van groep 4. Na de ontmoeting met de 

schrijfster waren de leerlingen van groep 4 

wel erg enthousiast! 

8 Keuze van schrijfster voor groep 4 Geen

ja dit formulier, heel moeilijk aan te klikken 10

Ja we hebben met de kinderen 

geëvalueerd en andere boeken van haar 

laten zien. Het stemmen voor de 

kinderjury hebben we ook behandeld.

Dirkje Bakkes lezen we uiteraard uit. 

tussendoor mochten kinderen dit boek in 

het laatje om bij Gretig lezen en in de 

leescursus zelf te lezen

Zie bovenstaande. O.i. zijn de lesbrieven 

overbodig. 
9

gewoon als schrijversbezoek meer 

dan de moeite waard

Gemiddeld cijfer: 9,1
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