Menukaart Evelien van Dort Stel je eigen bezoek samen!

Schrijver & Boek Groep 1 t/m 8
Schrijver leest voor Groep 1 t/m 8
Evelien heeft ruim tachtig boeken: prentenboeken, verhalenbundels, AVI-boeken, reisverhalen en spannende
avontuurverhalen geschreven. Met voorlezen, luisteren en interactieve gesprekjes gaan haar verhalen leven!

Muzikale vertelvoorstelling: Zullen we vriendjes zijn? Groep 1 t/m 3
Programma afgewisseld met liedjes en beweging, begeleid door muzikant Henk op de hang. De prachtige klanken van dit
instrument versterken de concentratie van de kinderen. Lekker wegdromen, naar de verhalen luisteren en meezingen!

Schrijversbezoek Groep 1 t/m 8
Als Evelien een verhaal schrijft, voelt ze zich er midden... heeft de hoofdpersoon de moed om voor zichzelf op te komen en
ook voor de ander te gaan? Evelien leest voor, praat over haar idealen, vertelt over haar leven als schrijfster en zet je in
beweging om zelf een mooi of spannend verhaal te schijven. Met een schrijftip gaan we meteen oefenen! Tussendoor het
talentenrijmlied met gitaar. Afsluitend een vragenspel over schrijven, lezen en boeken waarmee de groep voor de schoolbieb
een gesigneerd boek wint.
NB Al haar programma’s zijn ook geschikt voor het speciaal onderwijs. (Voor) lezen vergroot je wereld, voor ieder kind!

Workshops Groep 1 t/m 8

Schrijven en creativiteit (groep 5 t/m 8)
Eigen belevingen, dierenverhalen, wensverhalen of themaverhalen? Niets is leuker dan je eigen verhaal schrijven, maar hoe
doe je dat? In deze workshop biedt Evelien een uitdagende combi aan, ter versterking van je fantasie en je technische
schrijfinhoud.

Poëzie en verbeelding (groep 5 t/m 8)
Spelen met woorden en taal: op een enthousiasmerende manier laat Evelien zien hoe leuk en bijzonder het is om gedichten:
een raadselrijm, sms- gedicht, kleurgedicht of gorgelrijm te creëren, te schrijven en natuurlijk voor te lezen!

Verhalen tekenen (groep 1 t/m 8)
Woord en verbeelding! In deze workshop krijgen de leerlingen tips om hun fantasie te versterken en uit te drukken door
middel van beweging en tekenen.

Leesmotivatie Leraren, pabo-studenten en ouders

Workshop leesplezier
Evelien heeft in binnen en buitenland veel ervaring met haar praktische workshops: Leesplezier
Met veel voorbeelden, speel en leertips enthousiasmeert Evelien om lezen en boeken tot een bijzonder feestje te maken!

De schrijver vertelt
Met fragmenten uit kinderboeken vertelt Evelien over het veranderende kindbeeld, haar missie en visie. Haar ervaring en
kennis als kinderfysiotherapeute geven extra inhoud aan deze workshop. Bij haar historische boeken heeft ze meegewerkt aan
educatieve programma’s aansluitend bij de geschiedeniscanon van de basisschool. Handig, om de boeken in de klas te
gebruiken! In haar masterclass: voorlezen voor Pabostudenten heeft Evelien een heel persoonlijke aanpak om het
enthousiasme van de voorlezer aan de luisteraar door te geven.

Thuis (voor)lezen
Waarom is voorlezen niet alleen leuk voor ouder en kind, maar vooral ook zo belangrijk? Wat kun je doen
om van elk voorleesmoment een groot succes te maken? Kinderen sociaal en emotioneel ondersteunen met kinderboeken,
hoe doe je dat? Evelien geeft ouderavonden en bijscholing pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf / BSO om het
voorlezen te stimuleren.

Vóór het bezoek Groep 1 t/m 8
Op onderzoek: Vraag tijdig Eveliens boeken bij de openbare bibliotheek aan. Van haar tachtig kinderboeken zijn er
altijd heel wat te leen! Kijk natuurlijk op haar website evelienvandort.nl en de schrijvercentrale.nl.

Goed voorbereid: Neem contact op met Evelien. Ze kan haar programma focussen op een thema of titel van uw
keuze. Ze heeft hiervoor lesbrieven ontwikkelt die ze vrijblijvend toestuurt, een ideale voorbereiding!

Vlog of filmpje (vooraf): Bekijk alvast een vlog of ander filmpje van Evelien voordat zij op bezoek komt.
Vraag-maar-raak-Skype: 10 minuten Skypen met Evelien waarbij de kinderen alvast de meest prangende
vragen kunnen stellen, een leuke interactieve introductie!

Tijdens en na het bezoek Groep 1 t/m 8
Verder lezen? Ga op zoek naar andere boeken: van prentenboek, AVI 1t/m 8 of puberroman. Van haar ruim tachtig
kinderboeken zijn er altijd een aantal boeken te vinden in de bieb (of de eigen boekenkast). Ook vertalingen van Eveliens
werk in het Engels, Duits, Papiaments of Spaans zijn een aanbeveling!

Creatieve opdracht: Na het bezoek aan de slag met een verhaal, tekening of andere opdracht? Vraag bij Evelien een
les idee aan voor de ideale lesevaluatie en nabespreking.

De vloggende schrijver (na afloop): Een blijvende herinnering aan Eveliens auteursbezoek: Ze vlogt voor,
tijdens of na het bezoek en deelt het filmpje (via een privé-link) op het YouTubekanaal van De Schrijverscentrale. Zo
kunnen de leerkrachten, leerlingen en hun ouders het nog regelmatig bekijken en herbeleven. Ook bijzonder voor kinderen
die het auteursbezoek niet kunnen meemaken door ziekte of anderszins.

Een handtekening van Evelien van Dort? Op een mooie boekenlegger of kaart, een cadeautje van Evelien
haar uitgevers! Een gesigneerd boek van Evelien kan natuurlijk ook. Leuk om het bezoek te combineren met een boekenstand
van een lokale boekhandelaar. Vergeet dan niet om ook de ouders en andere leerlingen uit te nodigen!
Meer info en contact, neem contact op met de schijverscentrale!
Veel succes!
Evelien

