
 

 

 

 
 
 

THEMAPROGRAMMA Kinderboekenweek 2018  
Thema: ‘Vriendschap’ 
 
 
 
 
NAAM AUTEUR   
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Titel themaprogramma   
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Doelgroep themaprogramma   
…………  t/m  …………  jaar 

 
 
 
Groepsgrootte  

□  groep tot 35 kinderen  

□  36-60 kinderen  

□  meer dan 60 personen 
 
 
 
Maximum aantal te boeken programma’s per dag 
……………………………………………………………………………………………………  



Inhoud themaprogramma (en eventuele opdrachten) 
…… 



Boeken bij het thema ‘Vriendschap’ 
•  Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 
•  ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Benodigdheden die organisator moet regelen 
……  
 
 
 
 

 
 
 
Opmerkingen 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dit auteursbezoek is te boeken bij de Schrijverscentrale via www.deschrijverscentrale.nl.  


	NAAM AUTEUR: Vanessa Koster (illustrator)
	Titel themaprogramma: Hallo Wereld!
	Age 01: 7
	Age 02: 13
	groep tot 35 kinderen: On
	3660 kinderen: 
	meer dan 60 personen: 
	Maximum aantal te boeken programmas per dag: 3
	Inhoud themaprogramma en eventuele opdrachten: Illustreer je eigen boek! Naar aanleiding van het boek 'Hallo Wereld' (van Rose Mary de Boer en illustrator Vanessa Koster) kijken we naar verschillende landen in de wereld en de kinderen die daar leven. Hoe ze naar school gaan, wat hun hobbies zijn, wie hun vrienden zijn en hoe hun leven eruit ziet. 

In de workshop zal er een fragment uit het boek gepakt worden en daar gaan de kinderen mee aan de slag. Ze worden nu illustrator van hun eigen verhaal!

Beeldend (creatief) lesprogramma illustreren voor het BasisonderwijsDoor: Vanessa Koster, Illustrator.Voor:  leerlingen vanaf groep 5.
Achtergrond: Vanessa Koster is illustrator en geeft workshops waar taal gekoppeld wordt aan beeldende vorming. De workshop: “illustreer je eigen boek”  is hier een voorbeeld van. Vanessa heeft zelf bij een uitgever gewerkt en heeft later ook een paar (kinder) boeken geillustreerd. Vanessa heeft les gehad van vele bekende illustratoren in Nederland en heeft de master opleiding Illustreren gevolgd.Doel van de workshop Hoe illustreer je een eigen boek:Zelf een boek maken is een uitdagende en feestelijke manier om leerlingen te motiveren en ze met hun eigen talent aan de slag te laten gaan. Door leerlingen te stimuleren om te illustreren, zullen ze meer belangstelling krijgen om prentenboeken te bekijken en te lezen. Hiernaast leren leerlingen door illustreren/tekenen hun gevoelens bij een verhaal te uiten.Kort samengevat :* leerlingen worden zich bewust van de diversiteit van prentenboeken.* leerlingen vormen associatief een eigen beeld naar aanleiding van een verhaal.* leerlingen ontwikkelen een eigen creatieve proces.* leerlingen leren op eigen en andermans werk te reflecteren.Invulling:Als introductie zal Vanessa over alle aspecten van haar werk als illustrator vertellen. Ze zal verschillend werk laten zien maar ook hoe ze te werk gaat: van schets naar tekening en vervolgens naar de gedrukte versie. Verder zal ze vertellen wat belangrijk is aan een illustratie. Ter inspiratie zal ze ook het werk van een aantal andere illustratoren laten zien.Voordat de leerlingen echt aan de slag gaan krijgen ze uitleg over teken technieken. Hoe je bijvoorbeeld een poppetje kan maken en hoe je van een schets naar een mooie illustratie kan komen.Hiernaast wordt uitleg gegeven over het teken materiaal. Welke pennen, potloden worden gebruikt bij het illustreren? Verder laat Vanessa zien hoe je makkelijk een tekening kan inkleuren.Uiteindelijk gaan de leerlingen daadwerkelijk aan de slag. De kinderen worden in groepjes ingedeeld (bij grote groepen) die een illustratie gaan maken bij een een stukje tekst uit een verhaal. Alle kinderen in het groepje maken hun eigen illustratie.  Vanessa zal tijdens de workshop rond lopen om te helpen.Materialen:A4 papier, potloden, gum, zwarte fineliners, (water) stiften en kleurpotloden en oliepastel. Vanessa neemt alles mee.Bespreking:Aan het einde van de workshop zullen de illustraties besproken worden naar originaliteit, kleur, compositie en materialen. Belangrijk is dat alle illustraties geprezen worden. Ieder kind is creatief!Enkele voorbeeldvragen: 1) sluit de illustratie aan bij de inhoud van de tekst?2) is de illustratie verrassend? 3) als de tekst er niet bij staat kan je dan aan de hand van de illustratie zien waar het verhaal over gaat?4) welke technieken zijn er gebruikt bij de gemaakte illustraties?Tijd: 90 minuten. De eerste 15 a 20 minuten voor de introductie, 55 a 60 minuten voor het tekenen en 10 a 15 minuten voor de bespreking van de illustraties en afronding.
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	undefined_2: Hallo Wereld, 2013, Clavis, kinderen ( 7-14 jaar)
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	Benodigdheden die organisator moet regelen: Vanessa neemt alle materialen mee. Alleen tafels waarom gewerkt kan worden
	Opmerkingen: 


