Menukaart
PO
Schrijver:

Stefan Boonen

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

1

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Voorlezen (en vertellen) uit mijn boeken. Vaak in combinatie met het
tonen van illustraties (beamer/ smartboard) en de nodige interactie.
Welke boeken hangt uiteraard af van de leeftijd van de leerlingen.

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
Tijdens een klasbezoek vertel ik over mijn boeken, lees ik stukken voor,
maak ik allerlei verhalende zijsprongen, antwoord ik op vragen en ga in
gesprek over mijn werk.
Uiteraard lees ik ook voor (samen met het tonen van illustraties op het
smartboard of via een beamer)

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

7

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
Genen en DNA

Omschrijving
In het voorjaar van 2021 verscheen Billie en zijn genen. Een boek over
de werking van de genen en DNA.
Wat zijn genen, van wie krijg je ze, hoe werken ze, heeft iedereen
genen,waarom zijn genen belangrijk voor de politie, ...?
Illustrator Melvin en ikzelf hebben er een persoonlijk verhaal van
gemaakt. Zo lieten we onze eigen genen 'lezen'.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

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
Ik heb ondertussen aardig wat ervaring als kinderboekenschrijver. Ik
vertel over mijn loopbaan, bijzondere boeken en projecten, de
moeilijkheden die ik ondervond, wat ik zelf gaandeweg geleerd heb, ...
Bovendien vertel ik niet alleen over het schrijven en schrijfprocessen,
maar ook over (klas)bezoeken, theatervertellingen, schrijfcursussen, ...
Kortom, over alles wat met mijn leven als auteur te maken heeft.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

De schrijver/illustrator
vertelt

