
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



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



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



Kinderboekenweek

Naam MARLIES SLEGERS

Titel themaprogramma THUIS - bij jou en bij mij!

Doelgroep themaprogramma groep 4 t/m 8

Groepsgrootte: tot 35 kinderen

Inhoud themaprogramma Wat doet een schrijver? Hoe ziet een werkplek eruit (met foto’s

van hoe mijn werkruimte eruit ziet)? En waar gaan al die boeken over? Nou, over wonen in

een dierentuin, bijvoorbeeld. Of wonen op een onbewoond eiland, of een zomer

doorbrengen op een eiland met je oma die dementeert. Per groep behandel ik

verschillende boeken. Evt is er ook een creatieve schrijfopdracht (in overleg voor het

bezoek).

Maximum aantal te boeken
bezoeken per dag : 3 a 4

Tips voor de voorbereiding Het is fijn als kinderen vragen hebben voorbereid. Indien er
gekozen wordt om een creatieve schrijfopdracht te doen, is het fijn als er papier en
potloden/pennen zijn. Ik stimuleer voor het schrijven van creatieve stukjes het
schrijven/tekenen op papier ipv Chromebooks.



Benodigdheden die de organisator moet regelen: een digibord voor een presentatie

Boeken bij het thema

Help, we hebben een dierentuin - Uitgeverij Kluitman - groepen 4-5-6)
deel 1: Een krokodil als hoofdprijs
deel 2: Het is hier geen hotel
deel 3 (mei 2023): Een olifant als wekker.

Briefjes voor Pelle - Uitgeverij Luitingh Sijthoff - groepen 7-8

We moeten je iets vertellen - Uitgeverij Luitingh Sijthoff - groepen 7-8

Gezocht: Normale Ouders - uitgeverij Kluitman - groepen 5-6-7

Over andere boeken vertel ik ook van alles in de presentatie.
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