
Menukaartbezoeken en –activiteiten Linda Vogelesang 
 

 

 

1. Schrijver & Boek  

Schrijver leest voor  
Afhankelijk van de groep leest Linda voor uit haar boeken en gedichten. 
	
Schrijversbezoek  
Linda komt langs in de klas om over haar werk en haar boeken te 
vertellen en vragen van de leerlingen te beantwoorden. Is er zin en tijd 
genoeg? Dan helpt ze leerlingen graag om zelf een verhaal of gedicht te 
schrijven.  
	

2. Workshops  

Schrijven en creativiteit   
Linda heeft en geeft leuke opdrachten waarmee de klas direct aan de slag 
kan. Dé manier om het schrijftalent, de creativiteit en de verbeelding te 
ontwikkelen.  
 
Poëzie en verbeelding  
Spelen met woorden en taal: op een enthousiasmerende manier laat Linda 
zien hoe leuk en bijzonder het is om gedichten te lezen en te schrijven.  
 
3. Leesmotivatie Leraren, pabo-studenten en ouders  
 
Workshop Lees- en/of Schrijfplezier  
In een workshop geeft Linda praktische lessuggesties om het leesplezier in 
de klas zo groot mogelijk te maken. Aangezien Linda schrijfdocent én 
educatiespecialist bij een bibliotheek is, weet ze ook als geen ander hoe 
lees- en schrijfplezier elkaar kunnen versterken.  

De schrijver vertelt  
Linda vertelt over eigen werk als schrijfster, schrijfdocent en 
educatiespecialist bij de bibliotheek. Hoe kun je de boeken in de klas 
zinvol gebruiken? En wat kun je er allemaal over vragen of vertellen?  
 
Thuis (voor)lezen  
Een ouderavond om het voorlezen te stimuleren: waarom is dat niet 
alleen leuk voor ouder en kind, maar vooral ook zo belangrijk? En wat kun 
je doen om van elk voorleesmoment een groot succes te maken?  

	



 

 

 

 

4. Extra activiteiten 

 
Vraag-maar-raak-Skype  
Tien minuten skypen met Linda waarbij de kinderen alvast de meest 
prangende vragen kunnen stellen.  
 
Creatieve opdracht  
Na het bezoek aan de slag met een verhaal, tekening of andere 
opdracht? Vraag Linda om een lesidee voor de ideale lesevaluatie en 
nabespreking.  
 
De vloggende schrijver  
Een blijvende herinnering aan het auteursbezoek? Linda vlogt voor, 
tijdens of na het bezoek en deelt het filmpje (via een privé-link) op het 
YouTubekanaal van De Schrijverscentrale. Zo kunnen de leerkrachten, 
leerlingen en hun ouders het nog regelmatig bekijken en herbeleven.  
 
Een handtekening van de schrijver  
Een handtekening vragen aan Linda? Dat kan natuurlijk altijd!  
Leuk om bijvoorbeeld te combineren met een boekenstand van een lokale 
boekhandelaar. Vergeet dan niet om ook ouders en andere leerlingen uit 
te nodigen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer lezen? Kijk eens op lindavogelesang.nl  
of volg mij op Facebook.  

	

	


