
  
 

Draaiboek De Wondere Pluim 2022-2023 
 
 

Voor de kerstvakantie: 
 

□ Bekende ouders contacteren en vragen of ze willen voorlezen op het feest. Hun toestemming vragen om 
hun contactgegevens (e-mail en gsm-nummer) door te geven aan De Wondere Pluim-organisatie. 

□ Een datum vastleggen voor de ouderjury in de periode van 6 tot en met 24 maart. 

□ Schoolfiche volledig invullen en contract ondertekenen. 
Terugsturen naar laura.vanrymenant@veerman.be ten laatste op maandag 12 december. 

 
 

Vanaf maandag 16 januari: 
 

□ Voor kinderen die op de schrijfdag geen inspiratie hebben, voorzien we inspirerende titels. 
Kinderen mogen natuurlijk ook zelf een titel verzinnen. Dit jaar is een object uit de MAS-collectie 
ook een inspirerende titel. Dat wordt naar school gebracht. 

□ Bekendmaking WP 2022-2023 in alle klassen en kinderen uitnodigen om deel te nemen. 

□ Ouders zoeken die deel willen uitmaken van de ouderjury. Zij krijgen de gekopieerde 
verhalen op donderdag 16 februari. 

 
Uiterlijk woensdag 25 januari 

□ Verwacht aantal schrijvende kinderen laten weten aan laura.vanrymenant@veerman.be 
 
 

De dagen voor de schrijfdag: 
 

□ Leerlingen registeren op document DEELNEMERSLIJST 
 

Deelnemende kinderen worden ingedeeld in twaalf categorieën: 
- categorie 1: leerlingen 1ste leerjaar Nederlands moedertaal 
- categorie 2: leerlingen 1ste leerjaar Nederlands tweede taal 
- categorie 3: leerlingen 2de leerjaar Nederlands moedertaal 
- categorie 4: leerlingen 2de leerjaar Nederlands tweede taal 
- categorie 5: leerlingen 3de leerjaar Nederlands moedertaal 
- categorie 6: leerlingen 3de leerjaar Nederlands tweede taal 
- categorie 7: leerlingen 4de leerjaar Nederlands moedertaal 
- categorie 8: leerlingen 4de leerjaar Nederlands tweede taal 
- categorie 9: leerlingen 5de leerjaar Nederlands moedertaal 
- categorie 10: leerlingen 5de leerjaar Nederlands tweede taal 
- categorie 11: leerlingen 6de leerjaar Nederlands moedertaal 
- categorie 12: leerlingen 6de leerjaar Nederlands tweede taal 

 
Noteer per kind: schoolcode – categorie – volgnummer – naam – geslacht - geboortedatum 



Woensdag 8 februari: SCHRIJFDAG  
 

□ Het schrijfpapier wordt op school geleverd op het uur dat je aangaf in het document SCHOOLFICHE.Het 
papier kan geleverd worden na de schooluren de dag voor de schrijfdag, of op de ochtend van de schrijfdag. 
Je kan het schrijfpapier ook zelf bij de Veerman ophalen, de dag voor de schrijfdag. Erworden 3 pagina’s per 
deelnemer voorzien (en een beetje extra voor last minute deelnemers). 

□ Voorzie een rustige, gezellige ruimte waar de schrijvers ongestoord hun fantasie de vrije loopkunnen 
laten. 

□ Schrijf op elk verhaal de categorie en het volgnummer van de deelnemer in de vakjes op de 
voorzijde. Schrijf op elke pagina de schoolcode op de achterzijde van het schrijfpapier. Indien het 
kind zich heeft laten inspireren door het MAS-object, schrijft hij/zij MAS op het eerste blad. 

□ Verhalen die langer zijn dan 1 pagina niet nieten – schrijf eventueel deel 2, deel 3 … (maar niet ineen 
hoekje want de kopiemachine ziet dat niet altijd) 

□ Verzamel alle verhalen in een envelop en schrijf op het pakket de naam van je school en het aantalkeren dat 
het pakket moet gekopieerd worden voor de leesouders. 

□ De verhalen worden opgehaald op het uur dat je aangaf in het document SCHOOLFICHE. Dit gebeurt ’s 
middags op de dag van de schrijfdag. Je kan de verhalen woensdagmiddag ook zelf naar de Veerman 
brengen. 
Geef eventueel ongebruikt schrijfpapier terug mee. 

 
 

Donderdag 9 februari: 
 

□ De digitale deelnemerslijsten mailen naar laura.vanrymenant@veerman.be 
 
 

Donderdag 16 februari (voormiddag): 
 

□ De gekopieerde bundels met verhalen voor de ouderjury worden op school geleverd. 
De     ouders kunnen beginnen lezen. 

 
 

Weken van  6 tot en met 25 maart: 
 

□ De ouderjury komt samen en nomineert 3 verhalen per categorie. 
Deze samenkomsten worden bijgewoond door een van de comitéleden, die een exemplaar van de 
genomineerde verhalen meteen meeneemt. 

 
 

Na de paasvakantie: 
 

□ De tweede juryronde kiest welke verhaal er naar de laatste ronde gaat en welk verhaal wordt 
opgenomen in het boek. 

□ Jullie krijgen hierover een mail met de vraag of de namen van de kinderen goed zijn gespeld, of de 
leeftijd correct is en wat het huisadres is. Gelieve daar zo snel mogelijk op te antwoorden. 

□ Kinderen en ouders uitnodigen voor het feest op 27 mei 2023 in Hetpaleis. 
 

De Veerman nodigt de kinderen wiens verhaal in het boek staat, persoonlijk uit voor het slotfeest. We vermelden 
duidelijk in deze brief dat deze uitnodiging niet betekent dat het kind een Wondere Pluim heeft gewonnen. Niet 
iedereen begrijpt dit, blijkbaar. Daarom zou het goed zijn als jullie dit ook duidelijk omkaderen en duiden. 

 
Zaterdag 27 mei 14 u – 17 u: SLOTFEEST 

 

□ Een supportersploeg van de school is aanwezig om mee te juichen en het schoolpakket met de affiches, 
gratis exemplaren van het Wondere Pluim boek voor de genomineerden en de origineleverhalen mee te 
nemen. 
Kan er echt niemand aanwezig zijn? Haal dan het pakket voor je school op binnen de 2 weken na 
het                 slotfeest bij De Veerman, Marialei 25, 2018 Antwerpen 

 
 

Contactpersoon De Wondere Pluim 
Laura Van Rymenant laura.vanrymenant@veerman.be 0484775448 


