Menukaart
PO
Schrijver:

Annemarie Bon

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
Annemarie Bon heeft boeken voor kinderen van 5 tot 15 jaar geschreven
over alle mogelijke thema's en in allerlei genres.

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
Annemarie Bon heeft lesbrieven en filmpjes om het bezoek te
ondersteunen. Voor jongere kinderen werkt en speelt ze vooral met de
boeken van Haas.

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

1

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Thema's
mediawijsheid, geschiedenis, natuur, familie, vriendschap

Omschrijving
Annemarie Bon heeft een enorm oeuvre en kan daarom voor de meeste
thema's ingezet worden; uitgezonderd sport en muziek.

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

4

t/m groep

8

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Voor het basisonderwijs zijn diverse schrijfworkshops mogelijk, zoals
algemeen creatief schrijven of specifiek ingaan op fictieve verhalen. Na
een korte toelichting op schrijven en eigen onderzoek gaan de
leerlingen aan de slag met allerhande brainstormtechnieken, Story
Cubes, creatieve opdrachten die altijd lukken (!) of volgens een
stappenplan een origineel verhaal schrijven. Ook leren de leerlingen
elkaar op positieve wijze feedback geven.

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Voor leerkrachten in het basisonderwijs en/of ouders vertelt
Annemarie Bon over het belang van lezen en voorlezen. Hoe kunt u
kinderen stimuleren en enthousiast maken voor lezen? En waar begint u
als u zelf uw kennis van jeugdliteratuur wilt verdiepen? Annemarie Bon
schreef jarenlang de brochure met lessuggesties voor het
basisonderwijs bij de thematitels voor de Kinderboekenweek, in
opdracht van CPNB. Zij schreef de e-learningcursus Leesbevordering
voor E-wise (beoordeeld met een 8,0) en werkte mee aan de lessen
leespromotie van Leesparade van uitgeverij Delubas. Daarnaast was zij
bijna 20 jaar docent van de cursus Voor kinderen schrijven.

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
Omschrijving

Ook mogelijk als online bezoek

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
Annemarie Bon heeft een breed oeuvre geschreven voor alle leeftijden,
zowel fictie als non-fictie. Zij kan uitgebreid ingaan op haar werk en
haar motivatie om voor kinderen te schrijven.

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
Omschrijving

Ook mogelijk als online bezoek

Jeugdliteratuur voor volwassenen

Praktisch aan de slag

