
Menukaartbezoeken en -activiteiten 

Bezoeken 
Schrijver & Boek 
Schrijver leest voor 
Ik lees voor uit mijn boeken en heel misschien krijgt de klas wel een EXCLUSIEF fragment 
uit een boek te horen dat nog moet verschijnen!  

Schrijvers-/illustratorenbezoek 
Tijdens een bezoek breng ik de verhalen uit mijn boeken tot leven!  

Workshops 
Schrijven en creativiteit 
Al jaren geef ik workshops op het gebied van schrijven. Geen ingewikkelde taalles, maar 
creatief aan de slag met woorden.  

Leesmotivatie 
Workshop leesplezier 
“Als een kind niet van lezen houdt, heeft het het juiste boek nog niet gevonden.”  
Tijdens mijn workshop voor volwassenen leg ik uit hoe je ervoor kan zorgen dat kinderen 
aan het lezen slaan en worden jullie zelf ook aan het werk gezet.  

De schrijver/illustrator vertelt 
Kinderen willen altijd weten waar mijn verhalen vandaan komen. En laat dat nou bij elk 
boek een verhaal op zich zijn…  

Thuis (voor)lezen 
Hoe maak je een boek voorlezen spannend? We gaan keihard aan de slag en houden een 
klein wedstrijdje. De beste voorlezer van de dag krijgt een boek mee naar huis om thuis 
voor te lezen!  

Extra activiteiten 
Vóór het bezoek 
Goed voorbereid 
Een opdracht voorafgaand aan mijn bezoek? Dat kan!  
Jullie krijgen bijvoorbeeld een begin van een spannend verhaal dat de klas mag afschrij-
ven…  

De vloggende schrijver 
Ik vlog al jaren via mijn eigen YouTube-kanaal. Ik neem mijn camera bijvoorbeeld mee naar 
de proeflezers (lezers die exclusief mijn nieuwe boek mogen proeflezen) of als ik lezers 
verras tijdens een spreekbeurt in de klas. Kijk maar eens op www.youtube.com/marenstof-
fels 

Vraag-maar-raak Skype 
Je mag alles vragen en ik geef bíjna overal antwoord op…  

Tijdens en/of na het bezoek 
Creatieve opdracht 
Een opdracht die goed aansluit op mijn bezoek, zodat de klas kan nagenieten na mijn ver-
trek.  

De vloggende schrijver 
Ik neem mijn camera mee en dat wordt één groot feest! Leuk om later terug te zien.  



Een handtekening van de schrijver 
Hoeveel handtekeningen ik in mijn leven al heb gezet? Dat willen leerlingen vaak weten. 
Het antwoord? Meer dan tienduizend. Dus: kom maar op! 


