EVALUATIE Schrijfwedstrijd 2016 groep 7
Stichting Talentenloods i.s.m. de Bibliotheek aan de Vliet & Kinderboekwinkel In de Wolken
Inleiding
Vanaf 2008 is de jaarlijkse schrijfwedstrijd voor groep 7 van de basisscholen in LeidschendamVoorburg gehouden onder de vlag van het Huygens Festival. Vanaf schooljaar 2015/2016 is de
Schrijfwedstrijd ondergebracht bij St. Talentenloods. Het onderwerp was dan ook: 'Schrijf een
verhaal over je eigen talent.' Omdat de kinderen over hun eigen talent mogen schrijven zijn de
verhalen zeer aansprekend geworden. Naast het stimuleren van schrijven stimuleert
Talentenloods hiermee ook de talentontwikkeling van kinderen door hun talent voor zichzelf en
anderen zichtbaar te maken.
Wat is jouw talent? Waar ben jij goed in of vind jij het leukste om te doen? Dat mag van alles zijn.
Van sport, dans, muziek, tekenen tot misschien wel games maken. Of misschien ben je juist heel
goed in rekenen of schaken, vind je toneelspelen het allerleukste of voor mensen of dieren zorgen.
Misschien hou je van koken en droom je ervan om een topkok te worden, wil je het duurzaamste
gebouw ontwerpen of de beste voetballer worden. Of wil je directeur worden, president, uitvinder
of een bekende schrijver, een medaille halen of een hit scoren?
In een verhaal kan jouw droom uitkomen!
Het mag een dagboekfragment zijn, een waargebeurd verhaal, maar het mag ook een sciencefiction verhaal worden, een sprookjesachtig verhaal of gewoon jouw verhaal.
Grappig of juist spannend.

vlnr Lucy (2e), Esse (1e) en Hamza (3e) met voorzitter, wethouder en juryleden, foto: Ot Douwes

Deelname
Evenals de vorige jaren was de deelname hoog. Maar liefst 15 basisscholen in LeidschendamVoorburg hadden met 20 groepen 7 deelgenomen (ruim 70% van de scholen).
Organisatie schrijfwedstrijd
- Belronde
De docenten van groep 7 worden altijd persoonlijk per telefoon benaderd, waardoor er door de
jaren heen een goede band is opgebouwd en de herkenbaarheid van de Schrijfwedstrijd hoog is.
Dit is een van de succesfactoren van de hoge deelname aan de Schrijfwedstrijd.
- Ontvangst wedstrijdpakket
Na de belronde en de bevestiging in november ontvangen de docenten het wedstrijdpakket
(docentenbrief en wedstrijdformulier) direct na de Kerstvakantie aan het begin van het nieuwe
jaar. De docent stelt met de klas een top 3 samen en levert de top 3 in voor de meivakantie.
Deze keer waren de scholen ook gevraagd naast de top 3 nog een bijzonder talent in te sturen,
omdat een talent los kan staan van hoe iemand er over schrijft. De tweede prijs werd hierdoor
gewonnen door Lucy die over haar dyslectie schreef.
- Jurering
De jurering bestond uit de directeur van een van de basisscholen, basisschool Essesteijn, de
Bibliotheek aan de Vliet, kinderboekwinkel In de Wolken, een redacteur en de
coördinator/presentator Talentenloods. Van iedere schoolinzending werd de beste gekozen en
vervolgens een top 10. Uit de top 10 werd de definitieve top 3 vastgesteld. Dit is al vele jaren een
succesvolle formule. Ieder kind ontvangt een oorkonde met een persoonlijke
vermelding/aanmoediging over zijn/haar talentvolle verhaal.

Jurylid directeur Perry van der Meer, basisschool Essesteijn, foto: Ot Douwes

- Prijsuitreiking Theater Ludens
Op zaterdag 28 mei 2016 vond de prijsuitreiking plaats in Theater Ludens voor de kinderen van de
top 3, de bijzondere talenten en hun familie/vrienden. Dit was voor de eerste keer in Theater
Ludens en direct een groot succes, maar daarmee ook een aandachtspunt voor de volgende
schrijfwedstrijd. Het totaal aantal stoelen bedraagt 150. Door de grote belangstelling zijn de
kinderen op het podium geplaatst. De volgende keer zal explicitiet rekening gehouden worden
met 150 stoelen voor familie en de kinderen.

Wethouder Nadine Stemerdink, foto: Ot Douwes
Direct voorafgaand aan de prijsuitreiking konden kinderen meedoen aan de voorbereiding:
een test op het podium met geluid en licht en een rondleiding door het theater: theatercafé,
backstage-ruimte en de theaterzaal met het podium.
Een aantal kinderen kreeg de gelegenheid om tijdens de prijsuitreiking hun talent op het podium
voor het voetlicht te brengen op het gebied van sport, muziekinstrumenten en zang.

Philine Vermeulen met zang n.a.v. 'Philine's geheime opgeving', foto: Ot Douwes

- Bezoek aan de klassen maandag 20 t/m woensdag 29 juni 2016
Voor de drie prijswinnaars en twee andere groepen die opvallend gepresteerd hebben op het
gebied van bijzondere verhalen en aansprekende illustraties was er een voucher voor een bezoek
van Talentenloods, Angelique Schipper, aan de klassen. Met de kinderen werd verder ingegaan op
schrijven en hun verschillende talenten. (Basisscholen Maerten van der Velde, De Tandem,
Essesteijn, PIUS-X en Driemaster)

Bezoek aan de klas van Esse Halbertsma (1e prijs), foto: Ot Douwes
Financiën
De schrijfwedstrijd is mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van:
- de gemeente Leidschendam-Voorburg € 3.500,- Fonds 1818, € 1.000,- Van Ravesteynfonds € 500,- Koepelfonds € 150,- Madurodam € 600,- Entree Theater Ludens € 295,94 *
Totaal € 6.045,94
De uitgaven bedroegen € 6.050,Het tekort van € 4,06 is betaald uit de reserve van St. Talentenloods.

De entree voor Theater Ludens was vastgesteld op € 3,- incl. € 0,50 reserveringskosten. Er zijn 127
kaartjes verkocht, waardoor er € 295,44 aan netto inkomsten was.
Het voorstel is echter om voor het komende schooljaar de entree te laten vervallen, omdat het
niet als vanzelfsprekend wordt ervaren om voor een prijsuitreiking te moeten betalen.
Daarentegen zal aan scholen een bijdrage gevraagd worden van € 25,- per deelname van een
groep.
Prijzenpakket
- Voor de 1e, 2e, en 3e prijswinnaar worden boeken beschikbaar gesteld door Kinderboekwinkel In
de Wolken.
- Daarnaast heeft Madurodam 10 toegangskaartjes beschikbaar gesteld voor de top 10 van de
inzendingen.
- Voor alle kinderen heeft ijssalon Zinn een gratis extra bol ijs beschikbaar gesteld.

Boeken beschikbaar gesteld door Kinderboekwinkel In de Wolken, Inge Roos
foto: Ot Douwes
Vooruitblik
De schrijfwedstrijd wordt voor schooljaar 2016/2017 voor de 10 e keer gehouden. Talentenloods
wil hier graag extra aandacht aan besteden door het programma extra feestelijk aan te kleden met
onder andere een voor kinderen bekende kinderboekenschrijver.

