
Menukaart Mina Witteman – Groep 6, 7 en 8 
 

Schrijver & Boek 
 
De schrijver leest voor (1 uur) 
Mina Witteman leest voor uit de superspannende Boreas-serie. Boreas 
en de zeven zeeën is kerntitel voor de Kinderboekenweek 2019, maar 
ook de andere Boreas-boeken krijgen de kinderen op het puntje van hun 
stoel. Kidsproof Amsterdam noemde de boeken ‘spannend en stiekem 
informatief’. En dat klopt! De boeken zijn een geweldige kapstok voor 
allerlei lessen en discussies in de klas, van klimaatverandering tot 
vriendschap, van plastic soep tot navigeren, van aardrijkskunde tot eten.  

De besprekingen op Leesbevordering in de klas geven veel lestips: 

Deel 1: Boreas en de zeven zeeën 
Deel 2: Boreas en de duizend eilanden 
Deel 3: Boreas en de vier windstreken  
Deel 4: Boreas en de vijftien vrienden. 

 

Dit schoolbezoek kan ook als Skype-bezoek geboekt worden! 
 

Workshop 
 
Schrijven en creativiteit (2 uur of langer) 
Mina Witteman is gecertificeerd docent creatief schrijven. Haar 
workshops Spannende verhalen schrijven maken van ieder kind een 
schrijver. In een halve schooldag leert ze kinderen de kneepjes van het 
schrijversvak – Hoe kom je aan inspiratie? Hoe bouw je een verhaal op? 
Hoe maak je een verhaal spannend? Aan het eind van de workshop heeft 
iedereen de eerste versie van een eigen verhaal klaar. Pen en papier is 
alles wat er nodig is!  

Verrijk je schrijversbezoek – Vooraf  
 
Goed voorbereid 
Alvast aan de slag met een (klassen)verhaal, boektubefragment, of een 
andere opdracht voorafgaand aan het bezoek? Vraag voor de ideale 
voorbereiding een lesidee aan bij Mina dat past bij bijvoorbeeld het 
weekthema van de school of klas.  
 

Vooraf – Vraag-maar-raak-Skype 
10 minuten Skypen met Mina Witteman, waarbij de kinderen alvast de 
meest prangende vragen kunnen stellen voordat ze op bezoek komt. 
 
 

Verrijk je schrijversbezoek – Na afloop 
 
Verder lezen? 
Mina Witteman neemt het eerste deel van de serie, Boreas en de zeven 
zeeën, als uitgangspunt voor het schoolbezoek. Ga na het bezoek op 
zoek naar de andere drie delen uit de serie, zodat de kinderen haar werk 
nog beter leren kennen en nog meer gaan lezen. 
 

Creatieve opdracht 
Heb je een workshop Spannende verhalen schrijven geboekt, laat de 
kinderen dan na de les of thuis als huiswerk de verhalen afmaken. Laat 
ze ook illustraties bij hun verhalen maken en een omslag. Bundel de 
verhalen in een boekje dat de kinderen meekrijgen als aandenken aan 
het bezoek én als aandenken aan hun tijd samen in de klas. En vergeet 
niet ook een exemplaar naar Mina te sturen! Daar wordt ze heel blij van.  
 


