Menukaart
PO
Schrijver:

Annejan Mieras

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.

Starten

ˇ

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

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

4

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Aan de hand van verschillende fragmenten neem ik de leerlingen mee in
het verhaal én in het schrijfproces.
Daarbij laat ik de leerlingen voorspellen en meedenken, inleven en
uittekenen. Op die manier beleven de leerlingen het verhaal op een
actieve en informatieve manier.

Maker & boek

Voorleesmoment
in de klas

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

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Omdat ik minstens evenveel vragen aan de leerlingen heb als zijn aan
mij, wordt een klassenbezoek een dynamische uitwisseling en
ontdekkingsreis in de schrijf- en boekenwereld. Met mijn vragen en
antwoorden nodig ik de leerlingen uit om actief mee te denken, verder
na te denken en vooral te leren vertrouwen op hun eigen intuïtie en
verbeeldingskracht.
In overleg kan het accent liggen op leesmotivatie, creatief schrijven of
het schrijversvak.

Maker & boek

Schrijver of illustrator op
bezoek in de klas

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

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
Burgerschap Familie Pleeggezin Poezie Vriendschap Beroepen

Omschrijving
In mijn boeken snijd ik op een lichtvoetige manier zware onderwerpen
aan. Boeken lenen zich goed om een thema te introduceren en te
verbinden met eigen ervaringen en aanverwante thema's.
Graag denk ik mee op welke manier ik met mijn ervaring en/of boeken
een thema tot de verbeelding kan laten spreken.
Spel, verhaal, opdracht, interview, speurtocht etc.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

Ga direct aan de slag! Dé manier om de creativiteit en fantasie
te ontwikkelen.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Geen kind zonder verhaal.
Geen verhaal zonder probleem
Geen probleem zonder oplossing.
Aan de hand van een eenvoudig stappenplan ontdekken de leerlingen
de basisstructuur van verhalen én schrijven/tekenen er tegelijk zelf
een. Deze werkwijze levert naast inzicht ook plezier en zelfvertrouwen
op.

Workshops

Workshop Schrijven
en creativiteit

Spelen met woorden en taal: zo leuk is het om gedichten te
lezen en te schrijven.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

3

t/m groep

8

Groepsgrootte
Groep tot 35 kinderen
36 - 60 kinderen
Meer dan 60 kinderen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Dicht bij jezelf
In mijn boek 'Homme en het noodgeval' vormen gedichten een rode
draad. Pien probeert zich met dichtregels te verbinden met de wereld
om zich heen en daarmee met zichzelf.
Dat is wat poëzie doet en wat ik graag met kinderen doe: toveren met
verbeeldingskracht.
Met uitdagende voorbeelden en verrassend eenvoudige werkvormen
wordt iedereen een dichter.

Workshops

Workshop Poëzie en
verbeelding

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

Doelgroep themaprogramma
Leraren

Pabostudenten

Ouders

Groepsgrootte
Groep tot 35 personen
36 - 60 personen
Meer dan 60 personen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Schrijven is schatplukken!
Ik vertel over de ontdekkingsreis van eerste idee tot uitgewerkt verhaal.
Ik leer je met schrijversogen naar de wereld kan kijken en laat je ervaren
hoe je daarmee een eigen wereld kan scheppen.
Eventueel vertel ik over het proces van verhaal naar boek en lezer en
hoe de samenwerking met illustrator en uitgever een verhaal extra glans
kan geven.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

De schrijver/illustrator
vertelt

Tips om zelf aan de slag te gaan. Hoe maak je van elk (voor)leesmoment
een succes? Hoe vergroot je het begrip van de tekst?

Doelgroep themaprogramma
Leraren

Pabostudenten

Ouders

Groepsgrootte
Groep tot 35 personen
36 - 60 personen
Meer dan 60 personen

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving

Boeken kunnen een waardevol onderdeel van het onderwijs zijn,
maar dat gaat niet vanzelf.
Doordat ik zelf in het basisonderwijs werk heb ik de afgelopen jaren
veel kunnen uitzoeken en uitproberen. Grote projecten maar vooral ook
kleine interventies.
Ik deel graag op een actieve manier mijn ervaringen, werkvormen en
attitude met lerarenteams en studenten.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Praktisch aan de slag

