
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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	Text Field 51: Lotje komt graag voorlezen uit haar eigen prentenboeken! De korte verhalen zijn het meest geschikt voor jonge kinderen, ze gaan bijvoorbeeld over de leefwereld van dieren en over vriendschap.De boeken van Lotje zijn vooral kijk- en zoekboeken. Daarom is er tijdens een voorleesmoment altijd voldoende aandacht om samen de tekeningen te bekijken, bijvoorbeeld op een groot scherm. Ook nemen we ruim de tijd om over het verhaal te kletsen, en over wat er allemaal te zien is. Lizelot neemt de kinderen ook graag mee in momenten van beweging. Haar boeken lenen zich daar heel goed voor, door de combinatie van verhalen en kinderyoga oefeningen. 
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	Text Field 132: Lizelot komt graag bij je op bezoek! Zo kan ze komen vertellen over hoe ze boeken maakt, hoe ze verhalen bedenkt en tekeningen maakt. Maar je kunt haar ook uitnodigen voor een tekenworkshop, een kinderyogales of een combinatie van dat alles. Helemaal naar jouw wensen! Lizelot geeft interactieve workshops voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Ook themalessen zijn mogelijk, Lotje maakt een passende  workshop bij het onderwerp waar de kinderen op school mee bezig zijn. Er is heel veel mogelijk, en Lizelot denkt graag flexibel mee!
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	Text Field 70: Samen een verhaal bedenken? Of bij elk kind de fantasie prikkelen om tot zijn of haar eigen verhaal te komen? Alles kan! Samen bekijken we de opbouw van een (goed) verhaal en bedenken we welke ingrediënten je daarvoor allemaal nodig hebt. En natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid om met de illustraties bij het boek aan de slag te gaan. Want de plaatjes vertellen vaak een groot deel van je verhaal!
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	Text Field 91: Verhalen vertellen met tekeningen, dat kan op allerlei manieren. Lotje laat graag zien hoe je dat kunt doen. Een enkel plaatje bij een lang verhaal? Of vele plaatjes die samen een verhaal vertellen? Alles kan! We kijken naar voorbeelden hoe je met beeld een verhaal kunt vertellen, en gaan dan zelf aan de slag. Een gezamenlijk groot verhaal maken, of ieder kind zijn eigen fantasie laten gebruiken. Net wat past bij de groep en bij de wensen. Lizelot denkt graag flexibel mee!
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	Text Field 104: Meer weten over wat het vak van kinderboekenmaker inhoudt? Dat kan! Lizelot vertelt graag over haar boeken, hoe die tot stand komen en wat er nodig is tijdens haar creatieve proces. Aan de hand van voorbeelden en schetsen, en een kijkje in de conceptuele 'keuken', krijgt het publiek een boeiende voordracht over het ontstaan van de boeken van Lotje. 


