
Menukaart 
PO
Een schrijversbezoek op de basisschool kan zoveel meer zijn dan voorlezen 
en een vragenronde! In deze persoonlijke Menukaart vindt u het aanbod van 
de schrijver of illustrator van uw keuze. 

Goed om te weten: verschillende Menukaart-onderdelen kunnen ook 
gecombineerd worden, zoals een voorleesmoment in combinatie met een 
workshop. Laat u inspireren en organiseer zo een onvergetelijk bezoek. 

Neem voor het boeken van een bezoek of meer informatie contact op met 
De Schrijverscentrale via jeugd@deschrijverscentrale.nl of 020 820 26 55.

Schrijver:



Voorleesmoment 
in de klas

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Voor groep t/m groep

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen Ook mogelijk als online bezoek

M
aker &

 boek

Voorgelezen worden uit de mooiste boeken door de schrijver of 
illustrator zelf.



Schrijver of illustrator op  
bezoek in de klas

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen Ook mogelijk als online bezoek

M
aker &

 boek

Een schrijver of illustrator komt in de klas om te vertellen en vragen te 
beantwoorden. 

Voor groep t/m groep



!emabezoek 
in de klas

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Thema's

Omschrijving

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen Ook mogelijk als online bezoek

Sluit aan bij een thema waar de klas op dat moment mee bezig is.

Voor groep t/m groep

M
aker &

 boek



Vakoverstijgend lezen

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Groep tot 35 personen

Leraren

36 - 60 personen

Pabostudenten

Meer dan 60 personen

Ouders

Ook mogelijk als online bezoek

Kinderboeken als leermiddel bij alle vakken, in aanvulling 
op de lesstof.

Jeugdliteratuur voor volw
assenen



De schrijver/illustrator 
vertelt 

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Groep tot 35 personen

Leraren

36 - 60 personen

Pabostudenten

Meer dan 60 personen

Ouders

Ook mogelijk als online bezoek

Een schrijver of illustrator vertelt over eigen werk en geeft een 
kijkje achter de schermen. 

Jeugdliteratuur voor volw
assenen
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- Wie ben ik? Wat verwachten ze van mij?
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Het voorlezen laat ik altijd afhangen van de spanningsboog van de leerlingen: zijn ze geconcentreerd dan ga ik wat langer door. Zo niet, dan stop ik wat eerder en ga met ze in gesprek over het boek.

Ik eindig met een rondje reflectie. Wat vonden ze van het voorlezen? Welke boeken vinden zij leuk en waarom? Ze krijgen de kans om mij vragen te stellen.
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- Het gesprek gaat weer terug naar hun: wat willen zij later worden? Wat vinden zij leuk om te lezen? 


Evntueel: gesprek toegespitst op de thema's uit het boek:
- Tweede Wereldoorlog/Holocaust: wat is echt in het boek en wat is verzonnen?
- Waarom heb ik gekozen voor deze thema's?
- Voorbeelden geven van echte mensen die ik als inspiratie heb gebruikt voor het boek
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	Text Field 133: 6
	Text Field 134: 8
	Check Box 103: Yes
	Check Box 105: Yes
	Check Box 107: Off
	Check Box 109: Yes
	Check Box 111: Yes
	Text Field 110: 
	Text Field 112: - Tweede Wereldoorlog
- Vrijheid
- Holocaust
- Vluchtelingencrisis
- Identiteit
- Discriminatie/vooroordelen
- Creatief schrijven/lezen
	Text Field 155: Ik kan naargelang het thema verschillende gesprekken/workshops aanbieden. Deze pas ik aan naargelang de behoefte van de klas. Mijn bezoek bestaat altijd uit:
- Leren kennen van de klas / mij leren kennen
- Wat zijn hun verwachtingen?
- Aangepast gesprek/workshop over een thema gerelateerd aan het boek (in overleg met de leerkracht): mijn bezoek aan een klas is altijd in de vorm van een gesprek of workshop waarin de leerlingen zelf aan de slag gaan. De workshop-vorm kan telkens weer verschillen. Een uitgangspunt hierbij is voor mij dat ik de leerlingen wil stimuleren zelf aan de slag te gaan en zelf kritisch na te denken over deze onderwerpen in plaats van dat ik de informatie "zend". 
	Text Field 116: 6
	Text Field 117: 8
	Check Box 139: Yes
	Check Box 141: Yes
	Check Box 143: Yes
	Check Box 145: Yes
	Check Box 147: Off
	Check Box 149: Yes
	Check Box 151: Yes
	Check Box 153: Yes
	Text Field 107: Belangrijk voor mij is niet een theoretisch verhaal houden over hoe kinderboeken toegepast kunnen worden in de klas, maar praktische tools en mogelijke oefeningen delen die in de klas kunnen worden gedaan met een kinderboek als basis. 

Zo heb ik voor mijn kinderboek 'De brieven van mia' een educatief lespakket ontwikkelt en daarvoor ook al meerdere workshops gegeven aan docenten rondom mijn boek. Tijdens die sessies heb ik geleerd dat er grote behoefte is aan praktische oplossingen en oefeningen die een docent als inspiratie kan gebruiken.

Hierbij ligt mijn expertise met name bij thema's die raken aan mijn kinderboek: Tweede Wereldoorlog, Holocaust, vrijheid, discriminatie/vooroordelen/stereotypen. 
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- Gevoeligheid van het onderwerp: de Holocaust
- Gesprekken met getuigen van de Holocaust en WO2
- Wat is er echt gebeurd in het boek en wat is verzonnen?




