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Klassenpost: even praktisch PO 2017 / 2018 

Via dit document informeren wij jullie graag inhoudelijk over het praktische verloop van de 
schrijfcampagne. Onder 'Deelnemen PO' staat alle relevante informatie op onze website: 

• www.klassenpost.nl 

Belangrijk 
Lees dit document goed door en stuur dit intern verder aan alle bij klassenpost betrokken 
leerkrachten en coördinatoren. 

Contact organisatie 
Indien jullie vragen en of opmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op. Dit kan bij 
voorkeur per mail via: michel@klassenpost.nl Indien er spoed bij is kan dit het beste 
telefonisch via het mobiele nummer: 06-41091093 (Michel Reimus). 

Planning 
Hieronder staat de tijdtabel van de schrijfcampagne: 

2017                 2017   2017 
week 41 ma 9 okt tm vr 13 okt informatie campagnemail scholen 
week 41 ma 9 okt tm vr 13 okt factuur deelname Klassenpost scholen 
week 42 ma 16 okt tm vr 20 okt vrij Herfstvakantie Midden 
week 43 ma 23 okt tm vr 27 okt vrij Herfstvakantie Noord 
week 45 ma 6 nov tm vr 10 nov bezorgen deelnamepakketten scholen 
week 45 ma 6 nov tm vr 10 nov ontvangen leerlingenlijst scholen 
week 46 ma 13 nov tm vr 17 nov start schrijfweek PO / VO 
week 47 ma 20 nov tm vr 24 nov ophalen geschreven brieven scholen 
week 50 ma 11 dec tm vr 15 dec ontvangen geschreven brieven scholen 
2018                 2018   2018 
week 11 ma 12 mrt tm vr 16 mrt start schrijfweek PO 2e ronde 
week 12 ma 19 mrt tm vr 23 mrt ophalen geschreven brieven scholen 
week 14 ma 2 apr tm       vrij 2e Paasdag scholen 
week 15 ma 9 apr tm vr 13 apr ontvangen geschreven brieven scholen 
 
Samenstelling deelnamepakket 
Scholen ontvangen per lesgroep een archiefbox met het benodigde materiaal. De archiefbox 
kan worden ingezet om de schrijfmappen netjes te bewaren voor de volgende ronde en editie 
van Klassenpost. Per leerling ontvangen scholen: 

• schrijfmap (portfolio) 
• blanco schrijfpapier (5x) 
• witte briefenvelop (2x) 
• schrijfpen 
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Gele retourenvelop 
De twee bijgesloten aan de organisatie geadresseerde gele retourenveloppen, kunnen jullie 
gebruiken om de geschreven brieven per lesgroep te verzamelen. Deze gele retourenvelop 
wordt direct in de week na iedere schrijfweek opgehaald door Sandd postverzending. 

Check de gele retourenvelop voor terugzending op het aantal geschreven brieven met volledige 
adressering op de witte envelopjes inclusief duidelijke vermelding van de lesgroep. 
 
Eigen verantwoordelijkheid voor een juist procesverloop 
Controleer na bezorging direct het benodigde lesmateriaal. Indien dit onverhoopt onvolledig is 
neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. 

Leerkrachten ontvangen zelf ook een compleet schrijfpakket en nog een extra als reserve. 

Maak voor het schrijven voldoende tijd vrij en geef zwakke schrijvers (extra) de ruimte. 

Zorg ervoor dat eventueel afwezige kinderen zo spoedig mogelijk in de week na de schrijfweek 
alsnog hun brief kunnen schrijven, zodat deze kan worden meegenomen in het vervolgproces. 

Let op dat eventueel later geschreven brieven via de reguliere post, zo spoedig mogelijk aan 
ons worden toegezonden. De daarvoor benodigde postzegel is voor rekening van de betreffende 
school. Het adres van ons is: 
 

• Klassenpost / Concepthink 
t.a.v. Michel Reimus 
Zwanebloem 36 
3628 NB  KOCKENGEN 

 
Privacy 
Er wordt zorgvuldig omgegaan met alle data, waaronder adresgegevens van deelnemende 
scholen en contactgegevens van betrokken leerkrachten en persoonsgegevens van 
deelnemende leerlingen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van 
de Schrijfcampagne. 

Direct na afloop van de laatste schrijfweek worden deelnemende scholen verplicht om het 
aangeleverde adresbestand te vernietigen. 

We willen het onderling uitwisselen van verdere privégegevens (woonadres e.d.) tijdens 
Klassenpost zoveel mogelijk voorkomen. Ook het vermelden van online contactgegevens in de 
brief, zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram willen we niet aanbevelen. 

We wijzen er ook nadrukkelijk op dat onwettig correspondentiemateriaal, zoals racistische of 
discriminerende teksten niet zijn toegestaan. 

Met betrekking tot eventuele misstanden of calamiteiten tijdens de campagne is een centraal 
meldpunt ingericht via ons algemeen mailadres: 

Meldpunt:   info@concepthink.nl 
   met als onderwerp: MELDING 
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Koppelen van leerlingen 
Leerlingen worden individueel met elkaar verbonden op basis van plaats, schoolnaam en 
(gecombineerd) leerjaar. Kinderen sturen brieven aan diverse leerlingen verspreidt over 
allerlei andere scholen. In iedere klas ontvangen leerlingen persoonlijke brieven retour vanuit 
allerlei andere scholen. 

Scholen zijn verplicht het aangeleverde Excel bestand te gebruiken voor het aanmelden van de 
leerlingen. De uiteindelijke opmaak van dit bestand wordt per lesgroep weergegeven in kleur 
en in een groter lettertype om door een onjuiste overname fouten te voorkomen. Gebruik om 
eventuele afstemmingsverschillen uit te sluiten daarom altijd de door ons aangeleverde 
definitieve opmaak. 

Geef eventuele veranderingen, onverhoopte fouten of een verkeerde naamsvermelding zo 
spoedig mogelijk door. Ook een juiste weergave van jongen of meisje is belangrijk. Indien er 
mutaties ontstaan doordat er kinderen van school gaan, of erbij komen, dient dit altijd in 
onderlinge afstemming met de Organisatie van Klassenpost te worden aangepast.  

Het is niet toegestaan om zelf onderling leerlingen om te wisselen of daarover zelf contact op 
te nemen met een andere deelnemende school. Dit dient altijd te gebeuren in onderlinge 
afstemming met de Organisatie. 

Het is uiterst belangrijk om samen continue een juiste onderlinge koppeling van alle leerlingen 
te waarborgen. We willen namelijk dat ieder kind op een juiste wijze met een medeleerling 
verbonden blijft en ook daadwerkelijk daarvan een geschreven brief retour ontvangt. 

Indien er na aanmelding via de definitieve leerlingenlijst uiteindelijk minder kinderen zullen 
deelnemen, blijven de gefactureerde bedragen gelijk. Een school kan dan geen aanspraak 
maken op eventuele prijsvermindering, mede doordat de schrijfmaterialen reeds zijn besteld. 

Indien er na aanmelding via de definitieve leerlingenlijst extra kinderen worden toegevoegd, 
zijn de meerkosten daarvan wel voor de betreffende school. 

De definitieve lijst met leerlingen wordt steeds afgegeven in de week voorafgaande aan de 
vastgestelde schrijfweek. 

Controleer voor iedere schrijfronde opnieuw of nog dezelfde leerlingen in de klas zitten en  het 
aantal kinderen ook per klas gelijk zijn gebleven. 

Schrijfpen 
Speciaal is de kwalitatief hoogwaardige pen 
die leerlingen als cadeau ontvangen bij 
aanvang van de schrijfcampagne. Dit is een 
Pilot Pen. Deze waardevolle pen motiveert 
nog eens extra onze slogan: "Wie schrijft die 
blijft" en heeft alleen zelf een winkelwaarde 
van ruim twee Euro. 
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Schrijfopdracht 
Vanzelfsprekend kunnen leerlingen hun brief beginnen met zichzelf voor te stellen en iets over 
hun school, lesgroep en hobby's te vertellen. (Vermijd daarbij verdere privé gegevens) 

• De centrale schrijfopdracht is: MUZIEK 

Iedere leerling heeft wel iets met muziek. Welke muziek vinden ze leuk of juist niet. Wellicht 
zijn er kinderen fan van een artiest of gaan ze wel eens naar een optreden of naar een klassiek 
concert. Zijn er kinderen die zelf een instrument bespelen of een eigen DJ-set hebben. Waar 
luisteren kinderen zelf naar muziek of downloaden ze muziek via Internet. Het kan ook zijn dat 
kinderen op een koor zitten of bij een (drum-) band spelen. Wie kunnen er allemaal noten 
lezen? Wat doet muziek met hun? Schrijf het op en deel het met elkaar! 

Jullie kunnen het thema natuurlijk ook oppakken tijdens bijvoorbeeld een (aparte) muziekles. 

Het Schrijven 
Het is natuurlijk ook voor ons belangrijk dat de brief inclusief witte envelop leesbaar 
geschreven zijn. Van ons mogen leerlingen de envelop en de brief ook versieren. 

Gebruik voor een juiste adresvermelding op de witte envelopjes de bijgevoegde 
voorbeeldenvelop of het voorbeeld op onze website.  

Jullie zijn helemaal vrij om de opzet van de schrijfcampagne te verweven met de eigen (taal-) 
lessen. Als er maar geschreven wordt tijdens de vastgestelde schrijfperiode. Geef daarbij elke 
leerling ongeacht het eigen taalniveau, voldoende (extra) tijd om een goede brief te schrijven. 

Tijdens de eerste schrijfronde stellen leerlingen zichzelf voor en schrijven ze vanuit hun eigen 
beleving over het gekozen thema 'Muziek'. Tijdens de tweede schrijfronde geven ze een reactie 
inclusief eventuele eigen aanvullingen op de eerder ontvangen brief van een medeleerling. 

Schrijfpapier 
We hebben gekozen voor blanco schrijfpapier met een leuke print van Klassenpost. Daarmee 
geven we leerlingen volop de ruimte in hun eigen persoonlijke schrijfontwikkeling met 
verbonden of los schrift. 

Klassenpost stimuleert daarmee een eigen soepel handschrift waarbij vorm, beweging en 
ruimte een eigen plek innemen. Leerlingen schrijven met een schriftvorm die het beste bij ze 
past voor een optimaal eigen schrijfsucces. 

Als eventueel gewenste ondersteuning hebben we een gelinieerd regelsjablonen op onze 
website geplaatst. Deze kunnen door jullie worden gekopieerd op het briefpapier of als losse 
onderlegger worden gebruikt. Natuurlijk kunnen jullie daarvoor ook een eigen liniatuur 
toepassen. 

Schrijf op de zijde van het papier waarop de afbeeldingen zijn weergegeven en vermeld bij 
voorkeur ook een paginanummering. Let er op dat kinderen de eigen brief afsluiten met hun 
volledige naam, waardoor we aan de hand van deze afzendervermelding de ontvanger indien 
nodig alsnog kunnen traceren. 



5 

Aanvullende instructies aan leerkrachten 
De kwaliteitseisen die jullie zelf aan de brief willen stellen voor een individuele beoordeling, is 
verder geheel aan jullie. Maak op het originele en bewaarexemplaar van leerlingen geen 
correcties. Ons advies is om een extra kopie daarvoor te gebruiken. 

Gebruik altijd een kladversie van de geschreven brief of maak daarvan altijd een kopie of scan. 
Dit is belangrijk en handig zodat jullie leerlingen daarmee zelf een exemplaar van de door hun 
geschreven brief behouden. Een klad of extra exemplaar komt goed van pas wanneer leerlingen 
de tweede brief gaan schrijven en indien er onverhoopt een toch reeds geschreven brief in het 
logistieke proces zoekraakt. 

Logistiek ophalen & ontvangen brieven 
De logistiek rondom Klassenpost verloopt in samenwerking met Sandd Postverzending. Zij 
komen persoonlijk de schrijfpakketten afleveren en geschreven brieven ophalen en bezorgen. 

Extra ruimte 
Er is voldoende ruimte ingebouwd in de totale campagneperiode en het logistieke proces om 
eventuele afwezigheid van een leerling op te vangen. Neem daarover altijd contact met ons op 
voor een juiste onderlinge afstemming. 

Gele retourenvelop 
De witte envelopjes met geschreven brieven dienen per groep in de bijgeleverde gele 
retourenvelop te worden afgegeven. Op de witte envelop is geen postzegel nodig. Sandd werkt 
met coderingen. Ook op de gele retourenvelop is daarom geen frankering nodig. 

Eerste schrijfronde 

• Datum: maandag 13 november tot en met vrijdag 17 november 2017 (week 46) 

Ophalen: 
Het ophalen van de  geschreven brieven gebeurt in week 47 van maandag 20 november tot en 
met vrijdag 24 november 2017. 

Ontvangen: 
In week 50 van maandag 11 december tot en met vrijdag 15 december 2017 worden de 
geschreven brieven landelijk door alle deelnemende scholen ontvangen.  

Tweede schrijfronde 

• Datum: maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart 2018 (week 11) 

Ophalen: 
Het ophalen van de geschreven brieven gebeurt in week 12 van maandag 19 maart tot en met 
vrijdag 23 maart 2018. 

Ontvangen: 
In week 15 van maandag 9 april tot en met vrijdag 13 april 2018 worden de geschreven brieven 
landelijk door alle deelnemende scholen ontvangen. 
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Betekenisvolle activiteit 
Het boeiende van Klassenpost is dat het om een realistische schrijfopdracht gaat die 
daadwerkelijk persoonlijk aan een medeleerling wordt gericht. Daarbij gaat het niet alleen om 
een leesbaar handschrift en correct gebruik van taal, maar ook de manier waarop met taal 
wordt omgegaan zoals humor en originaliteit. 

Klassenpost maakt een unieke functionele verbinding met allerlei aspecten rondom taal zoals 
met de hand schrijven, lezen, spreken en luisteren in combinatie met een verrassende 
onderlinge sociale interactie. 

Combineer het schrijven met een onderlinge feedback. Onderling feedback geven, in groepjes 
of klassikaal, maakt van Klassenpost een bijzonder taalrijke lesactiviteit. 

Met Klassenpost creëren leerlingen een blijvende herinnering aan elkaar die tijdloos is 
vastgelegd. Daarmee is Klassenpost een boeiend taalmoment en echt iets persoonlijks van 
leerlingen zelf. 

Deelnamereglement & voorwaarden 
Naast deze praktische handleiding zijn er ook een deelnamevoorwaarden en deelname 
reglement opgesteld. Deze zijn terug te vinden op onze website www.klassenpost.nl  

Factuur deelname 
Om mee te doen wordt een deelnametarief gevraagd. Het deelnametarief is bedoeld voor de 
realisatie, materialen en logistiek van Klassenpost. Denk hierbij onder andere aan de 
organisatie van de campagne inclusief het ontwerp, drukken, samenstellen en verzenden van 
de kant en klare deelnamepakketten aan de scholen en het uiteindelijk tweemaal versturen 
van de door leerlingen geschreven brieven. 

Partners Klassenpost 
Er wordt samengewerkt met diverse strategische partners. Klassenpost wordt ondersteund door 
Platform Handschriftontwikkeling. Postbedrijf Sandd is als partner verantwoordelijk voor de 
verzending van Klassenpost. Pilot Pen is als partner verantwoordelijk voor kwalitatief goed 
schrijfgerei. Drukwerk Max verzorgt het drukwerk. Zij bieden direct financiële en of 
organisatorische meerwaarde bij de uitvoering van de schrijfcampagne. Samen maken we van 
Klassenpost een boeiende en leerzame belevenis. 

Tips 

• film postverzending Sandd: "De reis van 
een poststuk" 
https://www.sandd.nl/ons-proces/  

• Tot slot, wensen wij jullie succes en 
heel veel schrijfplezier! 

 

 


