
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:

Starten ˇ

Marco Kunst



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.

3 8

Inleiding en kennismaking: ik vertel wie ik ben en wat me inspireerde tot het 
schrijven van dit boek en wat ik hoop dat het boek voor de lezers kan 
betekenen (adhv een powerpoint). 
Vervolgens lees ik een karakteristieke passage voor (of een paar leuke/
mooie/spannende fragmenten). 
Tot slot is er gelegenheid tot vragen stellen.



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

Inleiding en kennismaking: ik vertel wie ik ben en wat me inspireert en wat 
ik hoop dat mijn boeken voor de lezers kunnen betekenen (adhv een 
powerpoint). 
Vervolgens vertel ik over verhalen/boeken in zijn algemeenheid: wat zijn 
dat, waarom vertellen mensen verhalen aan elkaar?
Ik speel met de groep een verhalenspel, lees een stukje voor. 
Tussendoor en aan het einde, is er gelegenheid tot vragen stellen en 
gesprek.

3 8



!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

sprookjes, magie, zee, strand, de toekomst, robots, ontdekkingsreizen, 
tijdreizen, de dood, opa’s en oma’s, reizen, klimaat(verandering), 
overstroming, verdwalen, Tweede Wereldoorlog, (overwinnen van) angst

3 8

Na een korte inleiding (wie ben ik, waarom schreef ik over dit thema), ga ik 
met de kinderen in gesprek over een van de bovengenoemde thema’s en 
vertel hoe ik daar in een van mijn boeken over heb nagedacht en hoe de 
helden van mijn verhalen ermee omgaan. Ik lees een stukje voor. 
Samen met de groep verzin ik een verhaal waarin het behandelde thema 
centraal staat.



Workshop Schrijven 
en creativiteit

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen Ook mogelijk als online bezoek

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

Voor groep t/m groep

W
orkshops

Hoe verzin je verhalen?
Eerst gaan we met de hele groep onze vertelspieren losmaken: korte, 
gekke verhalen verzinnen aan de hand van beelden en voorwerpen.
Dan vertel ik kort wat de ingrediënten zijn die je écht nodig hebt voor een 
goed verhaal.
Vervolgens gaan de kinderen (evt. in kleine groepjes) zelf aan de slag. 
Aan het einde van de les mogen de kinderen kort nog even voorlezen; als 
daar geen tijd meer voor is, geef ik aan hoe de groep met de leerkracht 
verder kan gaan en mij evt. de resultaten op kan sturen waarna ik nog 
(kort) zal reageren.

6 8



Leesmotivatie

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Groep tot 35 personen

Leraren

36 - 60 personen

Pabostudenten

Meer dan 60 personen

Ouders

Ook mogelijk als online bezoek

Een praktische workshop leesmotivatie.  
Hoe maak je het leesplezier bij kinderen zo groot mogelijk?

Jeugdliteratuur voor volw
assenenIk begin met een inleiding over het (zingevende) belang van lezen: wat 

doet het met je, wat is de betekenis van verhalen in ons leven, hoe maken 
verhalen ons tot wie we zijn… 
Voorbeelden: hoe kunnen verhalen ons inzicht, houvast, meer vrijheid en 
een sterker zelfbewustzijn geven.
Dan: hoe zoek je daar voor een kind het juiste boek bij?

NB. Deze workshop is niet gericht op technisch leren lezen, maar op het 
vinden van inspirerende inhoud die je meesleept, zodat je verder gaat 
lezen.



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
assenenNa meer dan 25 jaar schrijven in zo ongeveer alle genres en van 

prentenboek, via sprookjes, sf en realistische kinderboeken naar young 
adult en een roman voor volwassenen, ken ik enigszins het klappen van de 
zweep. Toch verloopt het schrijven van ieder boek weer anders.
De kern blijft dat ik mijn lezers de ogen wil openen en wil ontroeren. Ik wil 
ze meenemen naar andere werelden, kennis laten maken met personages 
die ze nog niet kennen en met perspectieven die verbazen… 
Hoe doe je dat? Waarom zou je? Wat kan dat kinderen (en andere lezers) 
bieden?


