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Boekenweek
voor
Jongeren
LITERATOUR 2020
De Literatour-tournee, onderdeel van de Boekenweek voor Jongeren, bestaat uit een bezoek van één schrijver per
school. De schrijver bezoekt vier klassen, één lesuur per klas (max. 60 minuten). In totaal dus 4 lesuren. De
maximale groepsgrootte per klas is 30 leerlingen. Literatour is bedoeld voor alle niveau's VO, klassen 3 t/m 6, en
de eerste twee jaar MBO. Dit jaar kan er ook voor een onlinevorm van de bezoeken gekozen worden, altijd in
overleg met De Schrijverscentrale.
De opzet is interactief: de schrijver gaat in gesprek met de klas over lezen. Voorafgaand aan het bezoek komt er
digitaal een docenteninstructie en een lespakket met leesfragmenten beschikbaar.
Uw kosten voor een Literatourbezoek bedragen € 400 exclusief reiskosten. U ontvangt tevens een boekenpakket
van 23 boeken: één boek van elke Literatour-auteur!

Advies: sla het aanvraagformulier na invullen eerst op, voordat u het gaat versturen!
Naam school
Afdeling
Contactpersoon
Mailadres contactpersoon
Bezoeklocatie

Telefoon (mobiel)

straatnaam, nummer
postcode, plaats

Adressering contract en factuur alleen invullen indien afwijkend van bovenstaande gegevens.
NB: afwijkende adressering voor het boekenpakket s.v.p. vermelden op pagina 2 boven of bij de 'toelichting'

Adressering
contract

straatnaam, nummer
postcode, plaats

Contactpersoon contract
Mailadres contract
Adressering
factuur

straatnaam, nummer
postcode, plaats

Afdeling of contactpersoon factuur
Mailadres factuur

Auteurs in volgorde van voorkeur
Auteur 1
Auteur 2
Auteur 3
Auteur 4
Auteur 5

Datums in volgorde van voorkeur
Keuzedatum 1

Gewenste aanvangstijd

Keuzedatum 2

Gewenste aanvangstijd

Keuzedatum 3

Gewenste aanvangstijd

Keuzedatum 4

Gewenste aanvangstijd

Keuzedatum 5

Gewenste aanvangstijd

Gegevens van de klassen
Klas 1

Leerjaar

Groepsgrootte

Klas 2

Leerjaar

Groepsgrootte

Klas 3

Leerjaar

Groepsgrootte

Klas 4

Leerjaar

Groepsgrootte

Voor het boekenpakket gebruik adressering:

bezoeklocatie

contract

factuur

nog anders, zie hieronder

Toelichting:

De Boekenweek voor Jongeren en de schrijverstournee (Literatour) wordt georganiseerd door de CPNB, Stichting Lezen
en De Schrijverscentrale. Uw contactgegevens zullen wij met deze organisaties delen, met het oog op de verzending
van het boekenpakket (CPNB) en de evaluatie (Stichting Lezen)

Verzend aanvraag per mail

- of verstuur het opgeslagen formulier naar De Schrijverscentrale
literatour@deschrijverscentrale.nl of
boekenweekvoorjongeren@deschrijverscentrale.nl
Sla het formulier na invullen eerst op, voordat u het gaat versturen!

De Boekenweek voor Jongeren wordt georganiseerd door Stichting CPNB, Stichting Lezen en De
Schrijverscentrale. NBD Biblion is sponsor. De Boekenweek voor jongeren wordt ondersteund door haar partners:
Fonds 21, het Nederlands Letterenfonds, de lesmethode Talent! van Malmberg, CJP, KB, Taalblokker en Stichting
de Versterking.
Het boekenpakket en de boekenbon worden u aangeboden door Stichting De Versterking en mede
mogelijk gemaakt door kortingen van de uitgeverijen.

