
Menukaartbezoeken en -activiteiten Anne Schneider  
Bezoeken 
 
Schrijver & Boek 
Schrijver leest voor:  
natuurlijk kunnen we van tevoren overleggen over de keuze van het boek, het kan mijn allernieuwste 
zijn, maar misschien past een eerder verschenen boek qua thema wel veel beter bij jouw klas! 
 
Schrijvers-/illustratorenbezoek: 
Eigenlijk zijn mijn boeken veel beroemder dan ik zelf, dus als je je leerlingen wilt laten zien hoe een 
boek eruit ziet in het Chinees, Russisch, Koreaans, Duits of Engels, dan neem ik graag een stapeltje 
vertalingen mee…maar voorlezen doe ik alleen uit de Nederlandse! 
 
Workshops 
Schrijven en creativiteit: 
Verhalen bestaan vaak uit een aantal vaste elementen, nadat we die hebben leren herkennen kijken 
we wat er gebeurt als je deze eens flink door elkaar husselt….je leerlingen ontdekken hoe toeval kan 
helpen om hun fantasie eens goed wakker te schudden en daarmee aan het schrijven te gaan.  
Nb. Dit kan met taal, met tekenoefeningen of een combinatie hiervan. 
 
Verhalen tekenen: 
Als illustrator vindt ik het heel leuk om jou leerlingen middelen aan te reiken om hun fantasie vorm te 
geven. Ik laat zien hoe ik vanuit basisvormen heel veel kan teken en daar gaan je leerlingen natuurlijk 
zelf ook mee aan de slag. 
 
Leesmotivatie 
Workshop leesplezier: 
Leesplezier heeft o.a. te maken met lezen (of voor gelezen worden) uit boeken die aansluiten op het 
ontwikkelingsniveau van je fantasie.  Wat zijn de verschillende niveaus en hoe sluit je daar als 
leerkracht bij aan.  
- speciale aandacht voor de functie van beeld bij het vlot leren lezen: het nut van prentenboeken en  
stripverhalen. 
- en wat is er leuker om te lezen dan het boek dat je samen met je eigen klas gemaakt hebt…TIPS! 
 
De schrijver/illustrator vertelt:  
Een kijkje achter de schermen, ik laat zien hoe ik een prentenboek maak van eerste idee, via schetsen 
tot het echte boek. Daarnaast vertel ik ook graag hoe je met mijn boeken in de klas aan het werk 
kunt, welke activiteiten je er aan kunt verbinden. Dit is natuurlijk per leerjaar verschillend en kan 
variëren van zoek- of teloefeningen bij de kleuters tot zelf een boek maken met hogere klassen. 
 

Extra activiteiten 
Vóór het bezoek 
Goed voorbereid: 
Ervaring leert dat een schoolbezoek meer impact op de kinderen heeft als ze weten wie er komt, het 
kan dus leuk zijn om alvast wat van mijn boeken bij de bibliotheek te lenen en met de kinderen te 
lezen. 
Ik zal zorgen dat er een filmpje komt waarin ik mijn werkplek laat zien zodat van te voren leerlingen 
letterlijk een kijkje achter de schermen kunnen nemen. 
 



Tijdens en/of na het bezoek 
Creatieve opdracht: 
Tijdens mijn bezoek zet ik kinderen graag aan het werk met creatieve opdrachten, ik laat ze zelf 
werken met tekst, met beeld of met een combinatie hiervan. De tijd is vaak te kort om tot afgeronde 
werkstukken te komen maar ik laat graag tips achter om het geheel tot een goed eind resultaat te 
brengen. 
 
Een handtekening van de schrijver: 
Als schrijver/illustrator doe ik natuurlijk meer dan alleen mijn handtekening in een boek zetten, als ik 
signeer kun je een echt hand getekend tekeningetje in je boek verwachten. 
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