Menukaart

Stel je eigen bezoek samen

Een passend en uniek bezoek samenstellen? Dat kan hier!
Op de Menukaart staan verschillende activiteiten die
schrijvers en illustratoren op de basisschool kunnen doen.
Kies een bezoek en scrol dan verder om te kijken met welke
activiteit je het kunt verrijken.

Alle activiteiten zijn volledig op maat en verschillen per
schrijver en illustrator. Wilt u weten of uw favoriete
auteur of illustrator beschikbaar is? Bel dan met onze
jeugdbemiddelaars. Voor prijzen, zie onze tarievenpagina of
neem contact op voor meer informatie.

—›

Kies je schrijversbezoek

Schrijver & Boek Groep 1 t/m 8

Workshops Groep 1 t/m 8

Leesmotivatie Leraren, pabostudenten en ouders

De schrijver leest voor

Schrijven en creativiteit (groep 5 t/m 8)

Workshop leesplezier

Schrijversvoorstelling

Poëzie en verbeelding (groep 5 t/m 8)

De schrijver/illustrator vertelt

Verhalen tekenen (groep 1 t/m 8)

Thuis (voor)lezen

Voorgelezen worden uit de beste, leukste of mooiste boeken en verhalen
door de schrijver zelf.

Een echte voorstelling over een boek door de schrijver zelf. Eventueel met
een muzikant of theatermaker. Een mooie kennismaking met boeken én
theater.

Schrijvers-/illustratorenbezoek

Een beroemde schrijver of illustrator komt hoogstpersoonlijk langs in de klas
om over werk en boeken te vertellen en vragen van de leerlingen te beantwoorden.

De schrijver heeft een leuke opdracht waarmee de klas direct aan de slag kan.
Dé manier om het schrijftalent, de creativiteit en fantasie te ontwikkelen.

Spelen met woorden en taal: op een enthousiasmerende manier laat de
schrijver zien hoe leuk en bijzonder het is om gedichten te lezen en te
schrijven.

—›

Goed voorbereid

Wie komt er binnenkort
langs in de klas? Verzamel de leukste boeken en
zoveel mogelijk informatie
over de schrijver of illustrator. Kijk bijvoorbeeld op
onze website.

Alvast aan de slag met een
(klassen)verhaal, tekening,
‘boektubefragment’ of een
andere opdracht voorafgaand aan het bezoek?
Vraag een lesidee van de
schrijver aan voor de ideale
voorbereiding. Algemene
tips vind u op onze website.

Een schrijver of illustrator vertelt over eigen werk en leesbevordering en geef
een kijkje achter de schermen. Hoe kun je de boeken in de klas gebruiken? En
wat kun je er allemaal over vertellen?

In deze workshop krijgen leerlingen de handigste tips en trucs van de beste
kinderboekenillustratoren. Een tekenles om nooit meer te vergeten.

Een ouderavond om het lezen en 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 (voor)leesmoment een groot succes te maken?

Verrijk je schrijversbezoek

Vóór het bezoek Groep 1 t/m 8
Op onderzoek

Door middel van een praktische workshop laat de schrijver of illustrator
zien welke methoden het meest geschikt zijn om het leesplezier zo groot
mogelijk te maken.

Tijdens en na het bezoek Groep 1 t/m 8
De vloggende
schrijver (vooraf)

Vraag-maar-raakSkype

Bekijk alvast een vlog of ander filmpje van de schrijver
of illustrator voordat hij/zij
op bezoek komt.

10 minuten Skypen met de
auteur waarbij de kinderen
alvast de meest prangende
vragen kunnen stellen.

Meer info & contact

Verder lezen?

Creatieve opdracht

Was het schrijversbezoek
een succes? Ga dan op
zoek naar andere boeken
van de auteur, zodat de
leerlingen het oeuvre beter
leren kennen en nog meer
gaan lezen.

Na het bezoek aan de slag
met een verhaal, tekening
of andere opdracht?
Vraag een lesidee aan voor
de ideale lesevaluatie van
de schrijver en nabespreking.

Nieuwe Prinsengracht 89

jeugd@deschrijverscentrale.nl

1018 VR Amsterdam

020 820 26 55

De vloggende
schrijver (na afloop)

Handtekening van de
schrijver

De schrijver of illustrator
vlogt voor, tijdens of na het
bezoek en deelt de vlog
met de school. Zo kunnen
de leerkrachten, leerlingen en hun ouders deze
bekijken en regelmatig
herbeleven.

Een handtekening of selfie
van de auteur of illustrator?
Dat kan! Leuk om bijvoorbeeld te combineren met
een boekenstand van een
lokale boekhandelaar.
Vergeet dan niet om ook de
ouders en andere leerlingen uit te nodigen!

deschrijverscentrale.nl

