Menukaart
PO
Schrijver:

Jeroen Hoogerwerf

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
Groep 1 t/m 4
Voorlezen uit prentenboeken met vaak een sociaal-emotioneel thema
en gekoppelde activiteiten met beweging, spel en gesprek, onder
andere:
- De Vliegcopter vol liefde
- Droom groot, Kleine Mol
- Joris is zijn navel kwijt
- Het meisje en de dinosaurus
- Het verhaal van de walvis
Groep 5 t/m 8
Voorleesverhalen uit verhalenboeken, o.a. Overal opa's en oma's,
Overal monsters en spoken, verhalen uit Aruba en Curaçao. Ook
samenleesverhalen. Met gesprek en/of andere activiteiten.

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

1

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Jeroen schrijft al zijn hele leven lang over allerlei dingen die er in het
leven toe doen. En hij leest alles wat los en vast zit sinds hij heeft leren
lezen. Dat komt hem nu als schrijver goed van pas en hij kan daar met
passie over vertellen. Waar komt inspiratie vandaan? Waar kun je over
schrijven? Hoe wordt een boek gemaakt? Wat komt er allemaal kijken bij
het maken van een (prenten)boek? Hoe kun je zelf schrijver worden?

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

1

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
Zingeving - Vriendschap - Seksualiteit - Rouw - Pesten - Liefde Filosofie - Duurzaamheid - Diversiteit - Beroepen

Omschrijving
Workshop of les aan de hand van een prentenboek, verhaal en
activiteiten op het gebied van de genoemde thema's.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

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

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

Omschrijving
Gedichten maken is een hele mooie manier om te spelen met taal, te
luisteren, na te denken, te schrijven en creatief bezig te zijn, individueel
en samen.
Aan de hand van voorbeelden worden verschillende dichtvormen
gebruikt om de kinderen op creatieve en filosofische wijze te
stimuleren.

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
Van historicus tot marketeer tot uitgever tot schrijver. Hoe kom je tot
het schrijven van kinderboeken, verhalen en waar sta je in het leven?
Een inspirerende en motiverende voordracht over creativiteit,
schrijverschap en uitgeven.

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
Vanuit zijn rol als schrijver en daarnaast lessenmaker voor Kleur op
school, waarbij verhalen een grote rol spelen, kan Jeroen levendig
vertellen over succes bij lezen en voorlezen. Hoe vergroot je de
woordenschat? Hoe vergroot je het begrip van een tekst? Welke
activiteiten zijn leesbevorderend?

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Praktisch aan de slag

