
0 Auteur Info tijdig? Voldoende info, duidelijk genoeg? Boekenpakket opgehaald?
Boek geschikt voor de 

doelgroep?
Boek voorgelezen / besproken?

1 Vivian den Hollander Jazeker Nee, dit is niet opgehaald. Ja Ja

2 Vivian den Hollander Ja

Ja, wij hebben het 

boekenpakket opgehaald en 

de leerlingen zijn begonnen 

met het lezen van de 

boeken. 

Ja, het boek is geschikt voor de 

doelgroep. 

Ik ga het boek nog voorlezen. Op dit 

moment lezen we het verhaal dat Vivian 

voorlas verder af. 

3 Vivian den Hollander
Ja.  Zeker voldoende info, ook erg duidelijk hoe we het 

technisch gezien het beste konden doen. 
Ja, opgehaald en gebruikt. 

Ja, echter zouden wij vorig jaar 

Fred Diks hebben. We hebben 

dus een boek van hem 

gekregen en we hadden nu 

Vivian. Dus dat was jammer.

Dat kon dus niet, aangezien de schrijver 

niet overeen kwam. Vivian is begonnen 

met voorlezen in 1 van haar boeken, deze 

zal ik verder uitlezen, aangezien we deze 

ook op school hebben. 

4 Vivian den Hollander Ja Ja Ja
Is vorig schooljaar al uitgebreid besproken 

en voorgelezen.

5 Fred Diks Ja Ja Ja
Besproken, niet voorgelezen. Misschien 

dat mijn duo eruit heeft voorgelezen.

Evaluatie 2020-2021 4-5 schrijversmeeting online



0 Auteur Info tijdig? Voldoende info, duidelijk genoeg? Boekenpakket opgehaald?
Boek geschikt voor de 

doelgroep?
Boek voorgelezen / besproken?

6 Fred Diks

Prima, maar de boeken lagen niet klaar zoals stond in de 

mail vanaf 22 februari ... . Ik was vrijdag 26 februari bij de 

bib voor het ophalen van de boeken. Alleen van Vivian den 

Hollander stonden klaar (33 boeken). Maar voor mijn groep 

niet. Ik week er op zaterdags geweest i.v.m. hele week voor 

de groep. Anderen wel gevraagd maar ging moeizaam. Er er 

lagen 9 boeken voor mijn groep klaar. Dat is niet veel op 

een groep van 33 leerlingen. Maar goed we mogen ze nog 

een poos in de klas houden hopelijk kunnen de lln ze dan 

nog lezen. 

Info was voldoende, en duidelijk genoeg.

Zie bij een vraag hierboven 

mijn antwoord. 

Heel leuk en boeiend. Een 

aanrader voor een volgende 

keer. 

Ja zeker. 

7 Vivian den Hollander

Tijdig was het niet, maar wat mij betreft oke.

Info voldoende en duideljk genoeg, en haar website heeft 

ons ook meer informatie gegeven.

Nee, dit was te laat 

beschikbaar en had geen 

meerwaarde om vooraf te 

doen. Eventueel nadien nog 

wel mogelijk.

Ja
Besproken en deels voorgelezen is het 

tijdens de LIST lessen.

8 Fred Diks Ja Ja Ja Ja

9 Fred Diks Ja Ja Ja Voorgelezen
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Wat vonden de leerlingen 

van het boek?
Verliep de verbinding (MS Teams) zonder problemen?

Wat vonden de leerlingen 

van deze online meeting?

Wat vond jij als leerkracht 

van deze online meeting?
Aandacht achteraf?

Erg leuk! Ja Ze waren erg enthousiast!

Erg leuk en Vivian was zelf 

ook erg positief en 

enthousiast. 

Ja, gaan aan het werk met de opdracht.

n.v.t.

Na een halfuur hadden we op school even een 

probleem met de netwerkverbinding. Hierdoor hebben 

we een deel van het verhaal van Vivian gemist. Toen ik 

de IPad had verplaatst, was dit probleem opgelost. 

Ontzettend leuk ("Ik vond 

het heel knap hoe ze het via 

Teams deed, juf")

Prima! Het verliep voor mijn 

gevoel goed en Vivian deed 

het heel leuk, ondanks dat 

het via een scherm was. 

We hebben in de klas het liedje geluisterd 

dat bij het verhaal van Spekkie en Sproet 

hoorde en we lezen nu verder in het boek. 

Leuk en spannend. Ze 

waren betrokken toen 

Vivian voor las 

Ja, echter heb ik wel in een ander lokaal gezeten. Dit 

omdat de WiFi in groep 4 al een aantal dagen slecht is.
Enorm leuk! Super, fijn dat het zo kon. 

Ja. We gaan het boek verder lezen, hebben 

de site bezocht, het liedje beluisterd en 

haar woonplaats op gezocht om te kijken 

hoe ver het van Haaksbergen is. 

Erg leuk! Ja. Erg leuk en interessant! Voor herhaling vatbaar!

Ja, dmv een bezoek aan haar website, 

verloting kaart met handtekening, 

voorlezen uit Spekkie en Sproet: Raadsels 

op het cruise-schip n.a.v. vertelling van 

Vivian den Hollander.
De kinderen die hieruit 

hebben gelezen vinden het 

leuk, dit zijn voornamelijk 

jongens.

Ja Interessant
Fijn alternatief nu er live 

weinig mogelijk is.

Ik kwam invallen en zie de kinderen 

donderdag weer, dan ga ik napraten.
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Wat vonden de leerlingen 

van het boek?
Verliep de verbinding (MS Teams) zonder problemen?

Wat vonden de leerlingen 

van deze online meeting?

Wat vond jij als leerkracht 

van deze online meeting?
Aandacht achteraf?

Leuk! goed gelukkig :) Heel leuk. 

Goed alternatief, maar live 

is wel leuker maar ja 

hopelijk de volgende keer. 

Ja in de nieuwsbrief naar ouders. We lezen 

de boeken in de klas nog. Ik ben de 

afgelopen dagen al een paar er op terug 

gekomen in de les naar de lln toe. 

Ze waren enthousiast en 

betrokken.

Nee, er was helaas een KPN storing bij Vivian den 

Hollander in de straat. Gelukkig hebben we elkaar 

weten te vinden en het bezoek op een ander moment 

af weten te maken.

Hartstikke leuk. Een prima alternatief.
Ja, er zijn nog boeken besproken en we 

hebben nagepraat.

De boeken Koen Kampioen 

kennen ze allemaal al . 

Hebben ze in onze 

schoolboek ook.

Het  heeft wel erg veel tijd gekost om verbinding/ 

geluid  te krijgen. Camera naar de klas verliep ook niet 

echt optimaal. Uiteindelijk met mijn eigen telefoon de 

kinderen  in beeld gebracht. ( kan ook probleem van de 

slechte WiFi op school zijn. )

Waren betrokken en 

hebben aandachtig 

geluisterd.

In het echt is toch leuker. 

Maar dit is een goed 

alternatief.

Ja zeker. We hebben nog een bedankje 

gestuurd naar Fred Diks persoonlijk. We 

wachten nog op een reactie. 

Niet iedereen vond het even 

leuk, maar heb het met 

plezier voorgelezen

Niet echt. twee groepen( 4 en 5) zaten in verschillende 

lokalen, dus soms viel het weg.

Verschillend. Sommigen 

geínteresseerd, anderen 

vonden het te lang duren.

Beetje lang duurde het wel, 

maar op zich een prima 

oplossing. Fysiek is vast 

leuker.

Ja. Kinderen hadden tijdens het bezoek ook 

veel vragen.
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Eventuele verbeterpunten? Tips toekomstige auteurs? Cijfer Toelichting cijfer Eventuele overige opmerkingen

Nee, het was prima zo. 

Zou leuk zijn om dit een aantal 

keer per jaar aan te bieden. 

Goed voor de kennis van 

boeken en de leesbeleving.

8

Geen Geen 9

Gaaf dat het op deze manier mogelijk was dat het 

schrijversbezoek toch door kon gaan. Ik was 's maandags 

erg vroeg met het ophalen van het boekenpakket. Toen 

wisten ze nog nergens vanaf. Later in de week stond dit 

gelukkig gewoon klaar. Het was voor nu te kort dag om 

deze boeken voor het bezoek al te lezen, maar dit maakte 

de leerlingen wel erg enthousiast. We gaan er de komende 

weken dus nog even in verder.  

Het zou fijn zijn als de schrijver overeen was 

gekomen met vorig jaar. En doordat wij vroeg 

aan de beurt waren, hadden we weinig kans 

gehad de boeken van de bieb voordien in te 

zetten. 

9 Zie voorgaande pagina 

Ik zou het niet weten behalve dan dat de 

schrijfster fysiek op school aanwezig kan zijn.
Geen! 9

Erg leuk en leerzaam voor 

de kinderen o.a. door de 

achtergrond info van de 

schrijfster.

Dit was top geregeld! Marion van de Coolwijk 9

Inhoudelijk fijne 

antwoorden, goed 

afgestemd op de groep 

geen
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Eventuele verbeterpunten? Tips toekomstige auteurs? Cijfer Toelichting cijfer Eventuele overige opmerkingen

Op tijd klaar hebben staan van de boeken bij 

de bibliotheek en meer boeken graag. Maar 

realiseer in deze tijd dat alles niet zo 

makkelijk gaat. Het is allemaal wat anders. 

Meer over na denken, andere afspraken door 

richtlijnen die waarschijnlijk nageleefd 

moeten worden, etc. 

Fred Diks, VIvian den 

Hollander, Joshua Douglas, 

Jacques Vriens, Janneke 

Schotveld, ...

9

Prima alternatief, fijn dat 

het zo door kon gaan. Lln 

waren betrokken. Schrijver 

was enthousiast en een 

goede boeiende verteller. 

Goed op niveau van de lln. 

Genoten met elkaar!

n.v.t.

De boeken zouden eerder aangeleverd 

kunnen worden.

Blijf zo enthousiast en gezellig, 

dat zorgde voor veel 

betrokkenheid. 

8 N.v.t. N.v.t.

Nee.Paul van Loon.Francine Oomen.

Meer interactie. 

Of denk vragen vooraf. 8
Live heeft  toch de 

voorkeur.

Half uur i.p.v. 3 kwartier misschien, indien het 

online is. Fysiek is toch anders!
Paul van Loon spreekt erg aan. 7

8,4
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