EVALUATIE Schrijfwedstrijd 2017
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 is: 'Schrijf een verhaal over je
eigen talent.' Omdat de kinderen over hun eigen talent mogen schrijven zijn de verhalen
vloeiender geworden. Naast het stimuleren van schrijven stimuleert Talentenloods hiermee ook
de talentontwikkeling van kinderen op andere gebieden door hun talent voor zichzelf en anderen
zichtbaar te maken. Naast de drie Schrijftalenten waren vooraf drie talenten uitgekozen die zich
mochten presenteren met piano, streetdance en ballet. Door de voorbereidende bijeenkomst
voorafgaand aan de Prijsuitreiking wilden nog enkele kinderen zich graag op het podium
presenteren met drum, schaken, toneel, werelddans en zang. Deze hebben wij succesvol aan het
programma toegevoegd.
Een verhaal over Jouw Talent/Hobby
Wat is jouw talent of hobby? 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 knutselen of 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!

vlnr Willemijn Oudemans (3e), Levi Numans (2e) en Suzanna Kooijman (1e)
met voorzitter, wethouder, juryleden en organisator

Deelname
Evenals de vorige jaren was de deelname hoog. Maar liefst 15 basisscholen in LeidschendamVoorburg hadden met 21 groepen deelgenomen (ruim 70% van de scholen) en één basisschool uit
Leidschenveen met 3 groepen, totaal 24 groepen. Voor het eerst heeft dit jaar de Montessori
Nieuw Vreugd en Rust deelgenomen met middenbouw groep 6. Gezien het hoge niveau van de
Montessorischool past dit prima bij de groepen 7 van de andere scholen. De 2e prijs ging dan ook
naar Levi Numans van de Montessorischool.
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. Dit jaar werd voor
het eerst een eigen bijdrage aan de scholen gevraagd van € 25,- en heeft er een extra belronde
plaatsgevonden om hiervoor toestemming te krijgen van de directeuren. Slechts enkele scholen
wilden daardoor niet meedoen.
- 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 was gevraagd met de klas een top 5 samen te stellen en voor de meivakantie in te
leveren.
- Jurering
De jurering bestond uit de directeur van een van de basisscholen, basisschool De Driemaster, de
Bibliotheek aan de Vliet, kinderboekwinkel In de Wolken, de voorzitter van Talentenloods en de
coördinator/presentator Talentenloods. Van iedere schoolinzending werden de twee besten
gekozen en hieruit werd vervolgens de definitieve top 3 Schrijftalenten vastgesteld. Daarnaast
werden 3 talenten gekozen die mochten optreden. Ieder kind heeft een oorkonde ontvangen.
De directeur van de basisschool, de eigenaresse van de kinderboekwinkel In de Wolken en de
Bibliotheek aan de Vliet lazen ieder op hun eigen unieke wijze een van de winnende verhalen voor.

Directeur Patty Roos
basisschool Driemaster

Eigenaresse kinderboekwinkel
In de Wolken, Inge Roos

de Bibliotheek aan de Vliet
Loes Reichenfeld

- Prijsuitreiking Theater Ludens
Op zaterdag 10 juni 2017 vond de prijsuitreiking plaats in Theater Ludens voor de kinderen van de
top 3, de bijzondere talenten en hun familie/vrienden. Door de bijdrage van de scholen van € 25,per groep konden de leerlingen ieder 2 gasten meenemen en werd er geen toegang gevraagd voor
de Prijsuitreiking. Ook waren de docenten van de leerlingen welkom.

Wethouder Nadine Stemerdink met een van de moeders

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 gaf aan ook hun talent tijdens de prijsuitreiking op het podium voor het
voetlicht te willen brengen.

Mees Goes, ‘Het geheim van de magische piano

Spontaan optreden Jacob Homan

- Bezoek aan de klassen maandag 19 t/m dinsdag 4 juli 2017
De drie prijswinnaars en de drie optredens ontvingen 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 De Balans, Essesteijn, Lusthofschool,
Montessori Nieuw Vreugd en Rust, Vijverhof en de Zonnewijzer).

Bezoek aan de klas van Mees Goes van de Lusthofschool

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 € 500,- Bijdrage scholen € 575,Totaal € 6.225,De uitgaven bedroegen € 6.230,45
Het tekort van € 5,45 is betaald uit de reserve van St. Talentenloods.

Prijzenpakket
- Voor de 1e, 2e, en 3e prijswinnaar zijn boeken beschikbaar gesteld door Kinderboekwinkel In de
Wolken.
- De 3 prijswinnaars en de 3 optredens hebben een voucher ontvangen voor een bezoek in de klas
en kregen tevens een boek voor de klas.
- Alle kinderen hebben een goodybag ontvangen en een oorkonde.
- Voor de kinderen was bij de voorbereidingsbijeenkomst in Theater Ludens backstage taart.
- Van de inzendingen en foto’s is een digitale uitgave gemaakt. De digitale uitgave is op de website
van Talentenloods is geplaatst en kan desgewenst gedeeld kan worden.
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