Haagse Schooldichters
Junior Stadsdichter & City Spokes[wo]man

Haagse Schooldichters
In het schooljaar van 2016-2017 starten we een nieuwe traditie; de Haagse Schooldichters.
Scholen van zowel het primair als het voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan het poëzietraject waarin iedere school uiteindelijk zijn eigen Schooldichter kiest. De Schooldichter wordt
voor een heel jaar aangesteld en schrijft bijvoorbeeld over evenementen en gebeurtenissen
op school. Halverwege het nieuwe schooljaar draagt hij of zij de pen over aan de nieuwe
Schooldichter.

Junior Stadsdichter & City Spokes[wo]man
Scholen en hun Schooldichters hebben de mogelijkheid om mee te dingen naar de titel Junior
Stadsdichter [basisonderwijs t/m 12 jaar] of de titel City Spokes[wo]man [voortgezet onderwijs,
tussen 14 en 17 jaar] van Den Haag.
Schooldichters die zich aanmelden krijgen poëzielessen van Huis van Gedichten en werken toe
naar een finale. Uit de deelnemende scholen en hun Schooldichters worden de uiteindelijke
Junior Stadsdichter en City Spokes[wo]man gekozen. Ook deze twee ‘functies’ worden voor één
jaar door een leerling bekleed. De Junior Stadsdichter en City Spokes[wo]man schrijven over
bijzondere gebeurtenissen in de Stad Den Haag en zullen een paar keer per jaar optreden en/
of gedichten aanleveren ter publicatie, bijvoorbeeld in de krant, online of in een bundel.

Schooldichter Primair Onderwijs
voor wie

Leerlingen tot en met 12 jaar van het Primair Onderwijs mogen meedoen aan het
Schooldichter-traject, dit gebeurt klassikaal en scholen mogen zelf bepalen met welke groepen
ze meedoen.
waarom

Wanneer kinderen gestimuleerd worden in vrijheid met taal te spelen spreiden ze vaak
kwaliteiten ten toon waarvan zijzelf – noch de omgeving – wisten dat ze het in zich hadden.
Hun fantasie wordt geprikkeld en ze worden zich bewust van dingen waar ze normaal aan
voorbij lopen. Dit sterkt hun zelfvertrouwen en stelt hen in staat een stem te geven aan wat
hen bezighoudt: ze kunnen en durven zichzelf te laten horen. Dit kan een krachtige stimulans
zijn om hun eigen identiteit te vinden en talenten verder te ontwikkelen.
Leerlingen schrijven over thema’s die hen bezig houden binnen de eigen omgeving,
bijvoorbeeld vriendschap, school, hobbies, problemen, familie en/of zorgen. Voor zowel de
school, betrokkenen en de stad waardevolle informatie. Door met scholen uit heel Den Haag
te werken ontstaat een prachtig beeld van Haagse kinderen.
Den Haag is cultureel een rijke stad, maar poëzie is nog te weinig zichtbaar. Met de
Schooldichters en Junior Stadsdichter willen we hier verandering in brengen.

wanneer

Vanaf de herfstvakantie krijgen leerlingen les in poëzie; wat is het, hoe werkt het, en vooral;
hoe schrijf ik zelf. Eind januari wordt de Schooldichter gekozen en vervolgens het Junior
Stadsdichter-traject gestart.
hoe

Iedere leerling gaat zelf aan de slag met het schrijven van gedichten of spoken word teksten.
wat

In 10 lessen leren leerlingen spelen met woorden, zichzelf uiten, schrijven-schrappen-en
herschrijven, ritme en harmonie, hebben plezier in taal én werken toe naar een eigen tekst.
eindproduct

De gedichten worden verwerkt in een poster. Andere opties zijn een gezamenlijke
poëziebundel, en een soundtrack of een videoclip van de Top Drie per klas. Vraag naar de
mogelijkheden en prijzen.
verkiezing

Uit iedere klas wordt een Top Drie gekozen door een vakkundige jury van de school-docenten
en Huis van Gedichten. Klasgenoten stemmen op hun favoriet tijdens een presentatie op
school waarbij alle schrijvers hun eigen tekst presenteren; middels een podiumpresentatie of
een tentoonstelling van de posters.
de winnaar

De uiteindelijke winnaar, gekozen door de leerlingen, is een jaar lang de Schooldichter en
schrijft over evenementen en gebeurtenissen op school. Hij of zij krijgt begeleiding van Huis
van Gedichten om tot nieuwe teksten te komen en wordt uitgenodigd om op te treden bij Huis
van Gedichten evenementen. Het eerste optreden is de presentatie van alle Schooldichters van
Den Haag.

Junior Stadsdichter
In de week voorafgaand aan de Nationale Poëzieweek krijgen de Schooldichters
van alle deelnemende scholen twee Masterclasses. In de Centrale Bibliotheek in Den Haag
krijgen ze één Masterclass Schrijven en één Masterclass Presentatie. Tijdens een podiumpresentatie waar alle Schooldichters een nieuwe tekst voordragen wordt door een vakkundige
jury samen met het publiek de Junior Stadsdichter van het jaar gekozen.
De Junior Stadsdichter krijgt één-op-één begeleiding van Huis van Gedichten bij het schrijven
en presenteren van nieuwe teksten en mag bij bijzondere Haagse gelegenheden voordragen.

workshoppakket a

–

lespakket voor leerkrachten

– Lespakket voor de leerkracht op school;
– Leerkrachten krijgen een workshop van 1,5 uur m.b.t. de lessenserie, dit kan binnen de
school of gezamenlijk met leerkrachten van andere scholen;
– 10 poëzielessen van 1 uur; waarvan 9 schrijflessen en één beeldende les;
   – Schrijfles 1, 5 en 9 verzorgt Huis van Gedichten in de klas
   – Overige 6 schrijflessen geeft de leerkracht n.a.v. het lespakket
   – Voor les 5 en 9 krijgt Huis van Gedichten alle geschreven teksten toegestuurd.
– De laatste [beeldende] les in overleg door eigen leerkracht of Huis van Gedichten-docent;
– Selectie, samen met docent Nederlands, van de Top Drie per klas;
– Begeleiding van stemming Schooldichter van het jaar via posters of podiumpresentatie;
– Begeleiding Schooldichter één op één via mail en maandelijks gezamenlijke Schooldichterlessen van februari – juni en van augustus – december 2017;
– tip wissel leerkrachten intern óf zelfs een uitwisseling met andere scholen, zodat leerlingen
een andere docent hebben dan gebruikelijk. Hier kan Huis van Gedichten in bemiddelen.
kosten

€ 400 voor de eerste klas
€ 300 voor iedere volgende deelnemende klas
€ 100 Leerkracht-workshop op school, of;
€ 35 Gezamenlijke leerkracht-workshop met andere scholen
€ 60 Beeldende les door Huis van Gedichten

de eerste

3

workshoppakket b

deelnemende scholen krijgen

–

25%

korting

lessen door huis van gedichten

– 10 lessen poëzie verzorgt door Huis van Gedichten;
Waarvan 8 schrijflessen, één voordracht-workshop en één beeldende les.
– Te kiezen als losse lessen, of gebundeld in meerdere lesuren achter elkaar;
– Selectie, samen met de school, van de Top Drie per klas;
– Begeleiding van stemming Schooldichter van het jaar via posters of podiumpresentatie;
– Begeleiding Schooldichter één op één via mail en maandelijks gezamenlijke Schooldichterlessen van februari – juni en van augustus – december 2017

kosten

€ 800 voor de eerste klas
€ 650 voor iedere volgende deelnemende klas

extra opties
– Een school- of klassenbundel
– De gedichten van de Top Drie verwerken in een soundtrack of videoclip. Hiervoor zijn
3 lesuren nodig in plaats van één [12 lessen t.o.v. 10] en leerlingen werken in groepjes.

