Menukaart
PO
Schrijver:

Carolijn Leisink

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

3

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

Ook mogelijk als online bezoek

Omschrijving
Voorlezen uit een van de boeken.
Vanwege achtergrond (dramadocent) zal het voorlezen interactief zijn.
Veel ervaring met nieuwkomersonderwijs en multiculturele groepen.
Taalniveau is dus geen beperking, hier juist veel ervaring mee.
-Naima is hier nieuw (voorleesbundel 30 korte verhaaltjes)
Naima is met haar mama gevlucht voor de oorlog. In Nederland wordt
haar nieuwe buurjongen Anwer haar beste vriend. Naima leert veel in
de kleuterklas van juf Loes. En op een dag mag haar grote broer Khaled
ook naar Nederland komen. Opa woont nog altijd in hun oude land,
maar met hem kan ze wel skypen.
- Hiep hiep hoeree (prentenboek)
De oma van Abby kookt zoveel eten dat Abby een verrassingsfeest
organiseert. Iedereen is welkom! Familieleden en mensen uit de buurt
dansen, eten en feesten samen. Hiep hiep hoeree, wie wil er kipsaté?

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
Ervaring in het schrijven van:
-Scenario voor theater
-Scenario voor strip (Jan Jans en de kinderen)
-Voorleesverhalen (Naima is hier nieuw)
-Prentenboeken (Hiep hiep hoeree)
Vanwege jarenlange ervaring in het onderwijs, (met name
nieuwkomersonderwijs), kan ik een afwisselende les aanbieden met
verschillende werkvormen om het bezoek uitdagender en afwisselender
te maken dan enkel een vraag-antwoord gesprek.

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
Nieuwkomers
Verschillende culturen
Vluchtelingen
Strip scenario
Humor
Omschrijving
Mijn boeken 'Naima is hier nieuw' en 'Hiep hiep hoeree' zijn geschikt
voor kinderen uit de onderbouw.
Rondom het thema uit de boeken kan ik in alle groepen wat vertellen.
Voor oudere groepen heb ik vooral veel ervaring in het schrijven van
stripscenario's voor Jan, Jans en de kinderen. Dit vraagt weer een
andere manier van schrijven. Humor is erg belangrijk. Ook hier kan ik
een les over geven.

Maker & boek

Themabezoek
in de klas

Ga direct aan de slag! Dé manier om de creativiteit en fantasie
te ontwikkelen.

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
Ik ben van oorsprong dramadocent en heb veel ervaring in het
verzorgen van creatieve workshops. Op mijn website zijn veel
dramaopdrachten en taalspelletjes te downloaden.
Ik kan een workshop op maat ontwikkelen die past bij de wensen van de
school.

Workshops

Workshop Schrijven
en creativiteit

