
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:



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.



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



Themabezoek 
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



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



Workshop Verhalen 
tekenen 

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

Omschrijving

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen Ook mogelijk als online bezoek

Aan de slag met de handigste tips en trucs van de beste 
kinderboekenillustratoren.

Voor groep t/m groep

W
orkshops



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
assenen
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