Menukaart
PO
Schrijver:

Marc ter Horst

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

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

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
Marc laat illustraties zien, leest voor en vertelt over zijn boeken. Daarna
is er volop tijd voor vragen over boeken schrijven, vulkanen, ijsberen en
over zijn lievelingskleur. Als er tijd over is doen we misschien nog wel De
grote oma-van-de-oma-van-mijn-oma-quiz!

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

5

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
Klimaatverandering (ook online mogelijk)
Duurzaamheid
Virussen
Wetenschap
Aarde
Hoe schrijf je een boek?
Omschrijving
Aan de hand van verhalen en (deels geanimeerde) afbeeldingen uit zijn
boeken vertelt Marc over het onderwerp. Hij laat bijzondere
voorwerpen zien zoals fossielen en drukvellen (uiteraard afhankelijk van
het thema) en betrekt de kinderen voortdurend bij zijn verhaal. Daarna
is er volop tijd voor vragen over het onderwerp, over boeken schrijven
en over zijn lievelingskleur. Als er tijd over is doen we misschien nog wel
De grote oma-van-de-oma-van-mijn-oma-quiz!

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

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

Doelgroep themaprogramma
Leraren

Pabostudenten

Ouders

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Informatieve kinderboeken zijn een geweldige aanvulling en soms zelfs
vervanging van bestaande lesmethoden, vooral bij de zaakvakken. Ik
kom met een koffer vol echt goede Nederlandse non-fictie naar de
PABO en geef tal van voorbeelden hoe je ze in kunt zetten. Uiteraard
kunnen de studenten zelf ook met de boeken aan de slag. Een echte
eyeopener voor de meeste studenten, ook als het gaat om
leesbevordering. (Dit programma kan ook online)

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Vakoverstijgend lezen

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
Aan de hand van mijn boeken laat ik zien wat er allemaal komt kijken bij
het maken van een boek. Bijvoorbeeld hoe ik betrouwbare bronnen
vind, hoeveel fouten de redacteur er wel niet uithaalt, hoe ik
samenwerk met de illustrator en hoe het er in een drukkerij aan toe
gaat.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

De schrijver/illustrator
vertelt

