
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: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 3: Off
	Text Field 6: Linda de Haan 
	Text Field 13: Hoe maak je een boek? 
	Text Field 7: 6
	Text Field 14: 12
	Text Field 15: 3
	Text Field 16: Klassengesprek aan de hand van prentenboek, schetsen en originelen, drukvellen. 
linda gaat met de klas in gesprek? Hoe maak je een boek? Wie doet wat?  Wat komt er kijken bij het maken van een boek,
hoe gaat dat dan? In welke volgorde? Wat moet er allemaal gebeuren voor een boek in de winkel ligt? En is het dan klaar of begint het dan pas?  Na het gesprek gaan de leerlingen zelf een boek maken. maken,afafhankelijk van de leeftijd en de sa
   
 

	Button 1: 
	Text Field 25: Voor in het klaslokaal een grote lege tafel waar de illustrator haar materiaal uit kan stallen en een lijn met knijpers, waar schetsen, tekeningen en drukvellen aan opgehangen kunnen worden. 

- tekenmateriaal,  a3 en a4 tekenpapier
	Text Field 45: De docent leest vooraf een boek van de illustrator voor en bedenkt wat ze graag zouden willen weten over het maken van boeken. 
Ook geeft de docent aan bij de illustratorvan welk boek er materiaal mee mag naar school als voorbeeld >   Koning & Koning > Er zit een gat in de wereld van Spriet >  Lance & lot zoeken zich rot! 



	Text Field 37: Koning & Koning - 2000/2013 - uitgeverij Heerlijk  - groep 3 / 8 
	Text Field 38: Er zit en gat in. De wereld van Spriet- 2016 - Luithing-Sijthoff - groep 5 /8
	Text Field 39: Lance & Lot zoeken zich rot! - 2016 - uitgeverij Ploegsma - groep 3 / 5 
	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 46: 


