
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
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Graag lees ik voor uit mijn semi-autobiografische debuut jeugdroman SchEef. Het boek gaat over de 14 jarige Eef die de diagnose jeugdreuma krijgt. Vanzelfsprekend zet dit de wereld van Eef nogal op z'n kop. 
Door de pijn en de ontstekingen zijn dingen die eerst normaal waren voor Eef nu ineens lastig. Naar school gaan, met vriendinnen afspreken en het allerbelangrijkste dansen! 

Mijn andere boeken zijn geschreven voor een oudere doelgroep, maar mijn YA roman Ze was 16 wordt ook regelmatig gelezen door de oudste kinderen van de basisschool. Mocht u denken dat ook dit boek geschikt is voor uw klas, dan lees ik vanzelfsprekend ook graag daaruit voor. 
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Tijdens een bezoek aan uw school (groep 7/8 basisschool en klas 1 t/m 6 middelbare school) vertel ik graag over mijn werk.

Ik beantwoord vragen over het schrijfproces: van idee tot eindproduct. 

Ook kom ik graag langs om in de klas te vertellen over specifieke thema's.
(zie volgende pagina)
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de Tweede wereldoorlog (in Zeeland), chronisch ziek zijn en feminisme
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Mijn boeken hebben verschillende thema's, maar een ding hebben ze gemeen: Ze geven allemaal een stem aan personages die in veel verhalen een bijrol zouden spelen: de dienstmeid, de dochter uit een conservatief arbeidersgezin, de zieke puber. 
De personages breken los uit het leven dat voor hen bedacht is, om te kunnen worden wie ze zijn. Ze nemen controle, terwijl dat in hun positie niet vanzelfsprekend is.

Aan de hand van SchEef bespreek ik met de kinderen wat het betekent om chronisch ziek te zijn (en daardoor anders te zijn, school te missen, naar het ziekenhuis te moeten en niet mee te kunnen doen).

Als je me vraagt iets over Ze was 16 te vertellen dan kan het gaan over de Tweede Oorlog. En specifiek over de Slag om de Schelde in Zeeland aan het eind van de oorlog. 
We bespreken vragen als: Wat zou jij doen? Wie is de ander? En durf je onder alle omstandigheden jezelf te zijn?

Mijn boeken de Meid en Barsten zijn geschreven voor volwassenen, maar ze gaan over thema's die ook voor jongeren interessant kunnen zijn, namelijk feminisme en vrouwenrechten. 
Aan de hand van de twee verhalen (die respectievelijk gaan over de eerste- en tweede feministische golf in Nederland) bespreken we samen onderwerpen als #metoo, seksualiteit en opkomen voor je rechten.
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Tijdens een workshop ga ik met leerlingen aan de slag om zelf een verhaal (strip, filmscript, etc.) te schrijven. 

Natuurlijk help ik de leerlingen op weg door een aantal schrijfopdrachten met ze te doen. 
Tijdens het schrijven mogen ze hulpmiddelen gebruiken zoals bijvoorbeeld storycubes. Ook mogen ze samen schrijven of tekenen.

Ik probeer het schrijven zo laagdrempelig mogelijk te houden. Niets moet, alles mag. 
Leerlingen mogen voorlezen wat ze hebben geschreven, maar het hoeft niet.
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