
Menukaart
Schrijver Rian Visser

Vooraf
Boeken van de schrijver lezen

Website + video schrijver bekijken
Overleg met schrijver

Creatieve opdracht maken via digitale les

Bezoek op school of bibliotheek
Schrijver komt in enkele klas 

Schrijver komt voor dubbele groep

Workshops voor leerlingen
Werken met creatieve apps

Samen een verhaal bedenken
Poëzieles

Tekenen bij een fantasieverhaal

Na afloop
Creatieve opdracht maken via digitale les

Foto of filmpje met de schrijver op website school
Skypen

Voor volwassenen
Digitale prentenboeken, nieuwe media

Leesbevordering
Vertellen en voorlezen eigen werk

Via rianvisser.yurls.net kunt u 
gratis een les downloaden om 
vooraf met de groep te doen. 

Op www.rianvisser.nl staat een korte 
biografie en de video ‘Rian Visser komt 
op onze school’. Deze kunt u vooraf 

samen met de 
groep bekijken. 

Haal boeken van mij in de klas 
en schoolbieb en lees eruit voor.

Nodig ouders uit om erbij te 
zijn.

U kunt via de mail een portretfoto van 
mij opvragen om een poster te maken 
voor in de school.

Op www.robotoorlog.nl staat 
een boektrailer om alvast met 
leerlingen te bekijken (vanaf 

groep 5) 

Ik lees voor 
en vertel over 
het maken van 
boeken. Ik neem 
vaak drukvellen 
mee. 
Ouders zijn 
welkom!
Leerkracht blijft 
in de groep en 
doet actief mee. 

Koop een boek 
van mij voor in 
de klas, zodat 
ik het kan 
signeren of vraag 
kinderen om een 
boek van thuis 
mee te nemen 
om te laten 
signeren.

Ik ga graag met 
de groep op de 
foto en deel 
desgewenst 
handtekeningen 
uit. 

Ik koppel mijn 
iPad aan een 
digibord of 
beamer. 
De presentatie 
is interactief. 
Ik gebruik apps 
om samen met 
de kinderen een 
tekenfilmpje 
of tekenstrip te 
maken. 

Er zijn diverse 
workshop 
mogelijk. 
Bij bezoek van 
een uur besteed 
ik altijd een 
deel van de tijd 
hieraan. Vaak 
kies ik op het 
moment zelf 
samen met de 
leerlingen en 
leerkracht wat 
we gaan doen.

De groep kan 
na het bezoek 
verder werken 
aan de opdracht. 
Ook geef ik 
aan welke 
opdrachten nog 
meer gedaan 
kunnen worden. 

De leerkracht kan mij resultaten 
van de opdracht mailen of per 
post sturen. Ik reageer per mail of 
we doen een skypesessie met de 
groep. Hier zijn extra kosten aan 
verbonden.

Voor leerkrachten en bibliothecaris-
sen geef ik lezingen en workshops 
over leesbevordering, werken met 
creatieve apps en nieuwe media, 
digitale kinderboeken, creatief  
schrijven. Ook verzorg ik  
inspiratie-bijeenkomsten voor de  
Kinderboekenweek en andere  
leescampagnes. 

Voor ouders en leerkrachten 
verzorg ik ouderavonden over 
leesbevordering, met extra 
aandacht voor zwakke en 
moeilijke lezers en NT2. 

Ik lees voor uit eigen werk en 
vertel over mijn boeken. 

Foto’s van mij 
(gemaakt tijdens 
het bezoek) 
mogen op de 
schoolwebsite.

http://rianvisser.yurls.net
http://www.rianvisser.nl/about/
http://robotoorlog.nl/

