Menukaart
PO
Schrijver:

Selma Noort

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
Selma leest een spannend, mooi of wervend deel voor uit eigen werk
nadat ze dit goed heeft ingeleid, en nadat e.e.a. heeft verteld over het
schrijven van het boek, en over eventueel onderzoek dat ze heeft gedaan
voordat ze het schreef.
Zij laat ook illustraties zien die zijzelf heeft gemaakt en vertelt hoe zij dit
heeft gedaan.
Hoe zij vertelt en voorleest is natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen.
Een foto met Selma en de hele klas erbij voor op de site van de school?
Natuurlijk, dat mag altijd, en tot slot is er voor iedereen een boekenlegger
(eventueel met handtekening).

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
Selma Noort vertelt met gebruik van een powerpoint op het digibord over
verschillende boeken die zij heeft geschreven. Dit is een INTERACTIEF
gebeuren waarbij kinderen fragmenten voorlezen en waarbij Selma vragen
aan hen stelt over hun leesvoorkeur en -interesse.
Selma laat ook illustraties zien die zijzelf heeft gemaakt en vertelt hoe zij
dit heeft gedaan.Natuurlijk leest ze ook een spannend fragment voor en is
er voor iedereen een boekenlegger (met handtekening).
Als kinderen vragen hebben voorbereid komen deze allemaal aan bod en
als kinderen n.a.v. een boek bijv. geknutseld hebben of getekend, dan
neemt zij hier de tijd voor.
Een foto met Selma en de hele klas erbij voor op de site van de school?
Natuurlijk, dat mag altijd. Bij sommige van haar boeken heeft Selma
werkbladen. Op verzoek van de school stuurt zij die toe zodat de school
verder kan verder werken n.a.v. bijv. een klassikaal gelezen boek.

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

3

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
Watersnoodramp, wolven/wilde dieren in Nederland, boeken in de klas,
geschiedenis van lang geleden, watermanagement, een beperking hebben

Omschrijving
In overleg met de school vertelt Selma met gebruik van een boeiende
powerpointpresentatie over een boek dat aansluit bij het thema waarmee
de school werkt. Soms is een boek van Selma de aanleiding tot een
themaweek voor een school. Leerkrachten mogen altijd contact met Selma
opnemen en bespreken hoe Selma bij kan dragen aan het thema.
Selma heeft een volledige onderwijsbevoegdheid en speelt makkelijk in op
wat speelt binnen de school.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

Een voorstelling over een boek door de schrijver of illustrator,
bijvoorbeeld met een muzikant.

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

t/m groep

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving

Let op: voor een speciale voorstelling betaalt u meestal hogere kosten. Neem hiervoor contact op met
de jeugdafdeling van De Schrijverscentrale.

Maker & boek

Speciale (muzikale)
voorstelling

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

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

t/m groep

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

Ook mogelijk als online bezoek

Workshops

Workshop Schrijven
en creativiteit

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

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

t/m groep

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

Ook mogelijk als online bezoek

Workshops

Workshop Poëzie en
verbeelding

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

Doelgroep themaprogramma
Voor groep

t/m groep

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

Ook mogelijk als online bezoek

Workshops

Workshop Verhalen
tekenen

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

Doelgroep themaprogramma
Leraren

Pabostudenten

Ouders

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

Ook mogelijk als online bezoek

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Leesmotivatie

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
Selma heeft een aantal boeken die aanleiding geven tot thematisch leren.
Zij geeft hierover een interactief hoorcollege met gebruik van een
boeiende powerpointpresentatie en zeer veel voorbeelden uit de praktijk.
Haar college is enthousiasmerend en zo praktisch dat studenten/
leerkrachten direct met het geleerde binnen de school aan de slag
kunnen.
Thema’s:
-Watermanagement / watersnoodramp / Nederland en de zeespiegel
-Wolven (wilde dieren) en natuur in Nederland
-Macht en onmacht / het hebben van een beperking
-Diversiteit en inclusie.

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
Selma Noort heeft een volledige onderwijsbevoegdheid en veel
praktijkervaring op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Zij is een
bevlogen gastdocente op PABO’s. Met gebruik van een
powerpointpresentatie vertelt zij over hoe zij van leerkracht een schrijver
werd, en over het waarom van verschillende boeken die zij heeft
geschreven. Dit is een INTERACTIEF gebeuren waarbij kennis die er al is
en ervaringen en interesses van haar toehoorders ook aan bod komen.
Selma laat ook illustraties zien die zijzelf heeft gemaakt en vertelt hoe zij
dit heeft gedaan.Natuurlijk leest ze een spannend fragment voor.
Vragen zijn zeer welkom en de sfeer nodigt uit tot vragen.
Bij sommige van haar boeken heeft Selma werkbladen. Op verzoek van
de school stuurt zij die toe zodat de school verder kan verder werken n.a.v.
bijv. een klassikaal gelezen boek.

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
Selma Noort heeft een volledige onderwijsbevoegdheid en veel
praktijkervaring op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Zij is een
bevlogen gastdocente op PABO’s. Met gebruik van een
powerpointpresentatie vertelt zij over het hoe en waarom van interactief
voorlezen. Haar credo luidt: BEGRIJPEND LUISTEREN GAAT VOORAF
AAN BEGRIJPEND LEZEN.
Interactief voorlezen tot en met groep acht is dus van een enorm groot
belang!
Selma legt uit hoe zij in de praktijk optimaal aanstuurt op tekstbegrip. En
als zij dit heeft uitgelegd, kun je meteen ook zelf aan de slag.

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Praktisch aan de slag

