
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:

Starten ˇ

Esther Miskotte



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.
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Ik ben naast illustrator en schrijver zelf leerkracht.
Voorlezen is een geweldig middel om een boek tot leven te brengen en 
kinderen te laten ervaren hoe het is om echt in een verhaal te duiken.
Voorlezen is de eerste stap om van kinderen enthousiaste lezers te 
maken!



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

Ik vertel de kinderen hoe een prentenboek tot stand komt.
Hoe dat eigenlijk gaat; op ideeen komen, een verhaal verzinnen, een 
verhaal op papier zetten en uittypen .
Hoe er een wisselwerking is tussen de tekst en de tekeningen.
Natuurlijk laat ik ook zien " How it's made."  Een illustratie in wording 
van de eerste schets, tot plaat in een boek.
Daarna kunnen de kinderen zelf met hun fantasie aan de slag door te 
tekenen of te kleien naar aanleiding van het aangeboden verhaal.
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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

Drakensnot: gezonde voeding, herfst. Drakenfeest:
 muziek, winter. Drakenbaby: jonge dieren, lente. Drakendonder
het weer, zomer. De streepjes van Wasco: kleine beestjes, jezelf zijn.  
Toto en het uiltje: faalangst. Toto en het nieuwe elfje: pesten.

Toto en het uiltje
elfjes, uilen, vliegen, faalangst

Toto en het nieuwe elfje
buitensluiten, pesten, samenspelen

Superoma en de redding van Blauwbil
huisdieren, verzorging, fantasie
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Prentenboeken zijn zeer geschikt om te gebruiken als uitgangspunt bij 
een thema. 
De meeste van mijn prentenboeken zijn geschreven rond een bepaald 
thema- en er zijn bij Kleuteruniversiteit zelfs twee volledige uitgewerkte 
thema 's te vinden rond Koosje Konijn en Draak Djordo:
"Het weer"  (Drakendonder) en "Gezonde  voeding" (Drakensnot)
Al mijn boeken behandelen op een subtiele manier ook meer abstracte 
onderwerpen, zoals "anders zijn (" De streepjes van Wasco")  faalangst. 
( Toto en het uiltje) of vriendschap ( Drakenfeest)
Zie de lijst met titels hierboven, om te zien bij welke onderwerpen de 
boeken goed passen!



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

In al mijn boeken speelt fantasie een belangrijke rol. De kinderen 
worden naar aanleiding van het verhaal  uitgedaagd om zelf hun fantasie 
naar hartelust de vrije loop te laten. en een scene of een figuur vorm te 
geven.
Schilderen, tekenen, kleine, collage... er zijn allerlei technieken 
mogelijk!
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