
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:



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



M
aker &

 boek

Speciale (muzikale) 
voorstelling

Doelgroep themaprogramma

Groepsgrootte

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

Omschrijving

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen Ook mogelijk als online bezoek

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

Voor groep t/m groep



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



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
assenen


	Button 5: 
	Text Field 128: Janneke Schotveld
	Check Box 114: Yes
	Check Box 116: Yes
	Check Box 118: Yes
	Check Box 120: Off
	Check Box 122: Yes
	Text Field 132: Wat komt er allemaal kijken bij het schrijven van een boek? Hoe kom je op ideeën? Schrijf je alles in één keer goed op? Ben je erg eenzaam? Zijn sommige dingen echt gebeurd? Mag je zomaar alles wat je meemaakt gebruiken voor een verhaal? 
Na een schrijversbezoek hebben de kinderen een beeld van het vak ‘schrijver’. Ze horen de verhalen achter de verhalen en daardoor gaat lezen veel meer voor ze leven. 
Natuurlijk lees ik ook voor, onderwerp ik de kinderen aan een kinderboekenkennisquiz en maken we samen een nieuw verhaal!

	Text Field 133: 3
	Text Field 134: 7
	Check Box 1012: Yes
	Check Box 1014: Off
	Check Box 1016: Yes
	Check Box 126: Yes
	Check Box 127: Off
	Text Field 144: Muzikale Superjuffievoorstelling met het vrolijke pianoduo Beth & Flo
Chopin meets Superjuffie! Luisteren naar muziek, verhalen over Superjuffie, een muzikale dierenquiz en natuurlijk het beroemde Superjuffielied: dit alles vormt samen een vrolijke interactieve voorstelling met volop lees- en luisterplezier! Vooral geschikt voor de wat grotere (boeken)festijnen. 
https://bethflo.com
	Text Field 145: 3
	Text Field 146: 7
	Check Box 31: Off
	Check Box 33: Yes
	Check Box 35: Yes
	Check Box 37: Off
	Check Box 39: Off
	Text Field 70: Verhalen verzinnen, er is bijna niets leukers! Maar hoe schrijf je een goed verhaal? Wat is het geheim van de schrijver? Een vrolijke actieve workshop met inspirerende korte opdrachten voor zowel de veelschrijvers als de kinderen die het nog lastig vinden. Iedereen heeft verhalen in zich, je moet alleen het deurtje zien te vinden! 
	Text Field 120: 4
	Text Field 121: 8
	Check Box 66: Yes
	Check Box 76: Yes
	Check Box 67: Yes
	Check Box 77: Yes
	Check Box 68: Yes
	Check Box 69: Off
	Check Box 78: Off
	Check Box 70: Off
	Text Field 95: 

Hoe maak je van kinderen lezers? Wat kun je doen als je merkt dat kinderen eenzijdig lezen? Waarom helpt het als je zelf ook kinderboeken leest? Wel of geen boekbesprekingen in de klas? Waar haal je je boekenkennis vandaan? Hoe praat je met kinderen over boeken? En hoe kun je creatief schrijven met kinderen inzetten als leesmotiverend middel? 

Een insiprerende workshop voor leraren en pabostudenten, met kleine praktisch uitvoerbare tips die meteen ingezet kunnen worden. 



