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THEMAPROGRAMMA 

Kinderboekenweek 

 

Naam 

Joke Janssen 

Titel themaprogramma 

Lang leve familie! 

Doelgroep themaprogramma 

Van 6 tot 18 jaar 

Groepsgrootte 

Graag in overleg  

Maximum aantal te boeken 

3 per dag 

 

 

Inhoud programma Lang leve familie! 

 

Hoe ziet een gezin er in Nederland uit? Jarenlang leek het standaardgezin te bestaan uit een 

getrouwde man en vrouw met twee eigen kinderen. Vaak aangevuld met een hond of kat. Komt dit 

gezin nog steeds vaak voor? Ook in boeken? Welke andere gezinssamenstellingen bestaan er?  

Joke Janssen gaat met de kinderen in gesprek over mogelijke gezinssamenstellingen in de echte 

wereld en in de boekenwereld. Zij zal hierbij zaken uitleggen en verduidelijken, maar geen 

meningen of oordelen geven. De kinderen worden gestimuleerd om tot eigen inzichten te komen. 

Bijvoorbeeld door te praten over de vraag wat er belangrijk is in een gezin. Is dat de 

gezinssamenstelling of zijn andere dingen belangrijker zoals liefde of geld? 

Als jeugdschrijver over families zal Joke uiteraard ook vertellen over de gezinnen uit haar boeken. 

En hoe gaat het bij Joke thuis? Is haar gezin wel zo normaal? Beïnvloedt dit haar schrijven? 

 

Joke Janssen zal voor iedere groep een passend programma maken dat aansluit bij de leeftijd van 

de kinderen. Graag maakt zij hierbij gebruik van een (digi)bord. 
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Ter voorbereiding zouden kinderen vanaf 10 jaar Jokes Lang leve boeken kunnen lezen. Deze 

dagboeken gaan over Petra’s leven binnen het gezin. In Jokes boek Vette crisis staat het gezin van 

Liam centraal. Dit boek is meer geschikt voor middelbare scholieren. 

 

 

Boeken bij het thema Bij mij thuis 

Titel – jaar van publicatie – uitgeverij – doelgroep 

 

Lang leve saai! 2013 Clavis  vanaf 10 jaar 

Lang leve familie! 2015 Clavis  vanaf 10 jaar 

Lang leve chocola! 2017 Clavis   vanaf 10 jaar 

Lang leve lef!  2018 Clavis   vanaf 10 jaar 

Vette crisis  2019 Columbus vanaf 13 jaar  

 

 


