
Kinderboekenweek
THEMAPROGRAMMA

Naam

Titel themaprogramma

Doelgroep themaprogramma

Maximum aantal te boeken 
bezoeken per dag

Groepsgrootte:

Inhoud themaprogramma

Van tot jaar

Groep tot 35 kinderen

36 - 60 kinderen

Meer dan 60 kinderen
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Benodigdheden die de organisator moet regelen

Tips voor de voorbereiding

Boeken bij het thema
Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep
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	Check Box 2: Yes
	Check Box 5: Yes
	Check Box 3: Off
	Text Field 6: Jowi Schmitz
	Text Field 13: En toen en toen kwam er een verhaal - over de geschiedenis van verhalen
	Text Field 7: 4
	Text Field 14: 100
	Text Field 15: 4
	Text Field 16: Wat:Een workshop van één lesuur.Inhoud:Een gezamenlijke zoektocht naar de geschiedenis oftewel de oorsprong van verhalen. We kiezen een hedendaags, populair verhaal (een bekend boek, een tekenfilm, het mag ook een verhaal zijn dat net in de klas is (voor)gelezen) en halen er de 'oerthema's' uit. We reizen terug in de tijd, kijken naar de functie van verhalen (vragen ons en passant af wat de functie van een verhaal vandaag de dag eigenlijk is) en landen bij de klassiekers, bij de sprookjes, bij de Mythen, de Sagen en Legendes. Oerthema’s die gaan we najagen.Hebben we die oerthema’s van het verhaal eenmaal te pakken, dan reizen we terug in de tijd en bouwen we een nieuwe, kakelverse versie. De klas maakt samen met de schrijver een geheel eigen verhaal, maar mét de inzichten die bij tijdens de reis door de geschiedenis zijn opgedaan.Met een beetje geluk maakt elke klas zijn eigen klassieker. Desgewenst is er ook een lesbrief beschikbaar om na het workshop-uur nog door te gaan met het verhaal.Nut:Kinderen zijn altijd blij verrast dat ze zo goed zijn in het maken van verhalen en in het herkennen van thema’s. Het is een openbaring voor ze als ze inzien dat verhalen de pijlers van onze samenleving vormen. Zonder verhalen leven we niet echt. Wie dat weet kan die kennis op talloze manieren toepassen.Plezier?Nog belangrijker dan het nut is de lol van het verhalen maken. Juist kinderen die misschien op andere vlakken meer moeite hebben met de lesstof, ontdekken dat ze voor het maken van verhalen genoeg hebben aan hun eigen fantasie en hun eigen lef. Docenten zeggen vaak na afloop dat tot hun verrassing niet alleen de ‘usual suspects’ tijdens zo’n workshop schitteren.Grip:Het begrijpen van de bouwstenen van verhalen is als het begrijpen van primaire kleuren en de mogelijkheden die ze bieden. Kinderen die er gevoel voor hebben zullen met deze les opeens heel anders naar de verhalen om zich heen kijken (hoewel dat niet bij iedereen in één uur lukt, maar dan hebben we altijd de lol van het verhalen maken nog). Kortom: Een spannende verhalenontdekkingsreis door de geschiedenis van ongeveer een uur. Bonus:De Quiz Zonder Foute Antwoorden Altijd prijs: de beste vraag/overpeinzing/opmerkingen maakt kans op een Beste broers (mijn nieuwe boek dat eind april uitkomt) en alle kinderen krijgen na afloop een boekgerelateerd kleinigheidje.
	Button 1: 
	Text Field 25: Een digiboard en een ingang voor een usbstick en een 'clicker'.De aanwezigheid van mijn boeken in de schoolbieb
	Text Field 45: Het is handig als de klas van tevoren op mijn website rondkijkt en alvast wat (al dan niet algemene) vragen over schrijven en verhalen verzintHet kan ook leuk zijn om met de klas een boek te kiezen dat als 'uitgangspunt' gaat dienen (laat me dat dan op tijd weten)
	Text Field 37: 2020 Beste broers (8+)
	Text Field 38: 2013 Schat onder stad (10+)
	Text Field 39: 2012 Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen (10+)
	Text Field 40: 2017 Weg (14+)
	Text Field 41: 2015 Stan en de negen rovers (4+)
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
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