1

Menukaartbezoeken en -activiteiten

Bezoeken Middelbaar Onderwijs - onderbouw
Anke schrijft zeer toegankelijke boeken. Ze kan op directe en humorvolle toon met de
leerlingen in contact komen.
Voor de onderbouw van de middelbare school heeft Anke boeken geschreven:




Daar gaan we weer - Lemniscaat
Ik word nooit normaal - Lemniscaat
Alles is weg - Querido

Het boek Alles is weg is onderdeel van de Slash reeks, dit boek heeft Anke samen
met haar nichtje Lieke Kranendonk geschreven.
Het is mogelijk om Anke en Lieke samen uit te nodigen. Deze bezoeken zijn telkens
weer enorm bijzonder door het verhaal dat verteld wordt en altijd binnenkomt bij het
publiek, maar ook door de aanwezigheid van Lieke. Zij heeft immers meegemaakt
wat er in het verhaal is beschreven. Vragen worden rechtstreeks aan Lieke gesteld,
wat maakt dat ieder schrijversbezoek er een is met een gouden randje.
Ook de boeken die voor eind basisschool zijn geschreven, zijn zeer bruikbaar voor
de eerste en tweede klas van het MO.




Lynn
Lynn 2.0
Lynn 3.0 (Lemniscaat)

Ook dit zijn toegankelijk geschreven boeken over onderwerpen die elk opgroeiend
kind in meer of mindere mate zelf ervaart.
Anke is in staat om voor grote groepen te spreken. Haar theaterachtergrond komt
hierbij goed van pas.

Tijdens het bezoek
Anke:
 leest prachtig voor
 vertelt over haar leven en werk
 dreunt geen ingestudeerd praatje op, maar gaat echt in gesprek met de
kinderen over haar werk en haakt aan aan de actualiteit van de klas.
 Beantwoordt vragen die gesteld worden.

Voor het bezoek
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Op sommige scholen wordt het bezoek van Anke zeer goed voorbereid. Wat Anke
heeft meegemaakt en wat ze graag als tip doorgeeft:
 Leerlingen bereiden een gedegen interview voor
 Leerlingen schrijven zelf een “waargebeurd” verhaal en enkelen lezen dat
tijdens het bezoek voor. Indien gewenst, geeft Anke tips.
 Leerlingen maken een film over een van de boeken en laten die zien.
 Leerlingen schrijven een lied over een van de boeken en zingen dat tijdens
het bezoek.

Workshops
 Schrijf in 1 uur een verhaal. Met elkaar, in groepjes of individueel. Hoe kun je
snel en doeltreffend tot een leuk eindresultaat komen.
Ná het bezoek




Houd de boeken van Anke in de klas. Je zult zien dat ze op een heel andere
manier gelezen worden. Hieruit blijkt de meerwaarde van het
schrijversbezoek.
Er zijn nog tal van opdrachten te bedenken om te doen. Mocht een docent
daarin geïnteresseerd zijn, dan kan er contact met Anke opgenomen worden.

Voor het docententeam
 Workshop voorlezen. Ja, ook voor docenten in het Middelbaar Onderwijs!
Vanuit haar achtergrond als actrice maakt Anke inzichtelijk hoe je je lezers
aan je lippen kunt laten hangen, door het juiste tekstbegrip, door gebruik van
je stem, van je volume, door contact met je publiek te maken.
Een heel praktische workshop!
Enkele reacties van deelnemers:
















Erg leerzaam!
Leuk en leerzaam, leuk mens ook!
Erg leuk, veel geleerd, m.n. RUST, zeker voor herhaling vatbaar!
Inspirerend, gaaf, geweldige performance van Anke.
Verrassend
Leuk om te ervaren wat goed voorlezen met een kind kan doen!
Inspirerend, sprankelend, boeiend!
Veel van opgestoken op een manier die je ook blijft onthouden.
Een openbaring om te zien wat je met je stem, lijf en mimiek kunt doen tijdens het
voorlezen! Super!
Leuk, doorgaan! Ook in Varsseveld.
Inspirerend, beeldend.
Heel erg leuk! Heb er erg van genoten! Voor herhaling vatbaar!
Dat stemgebruik en mimiek zoveel kan doen!
Voorlezen met meer Rust erin!
Ga het morgen meteen proberen en kijken wat het met de kinderen doet!
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