Menukaart Basisonderwijs:
Verder lezen
Tips om na een schrijversbezoek te blijven lezen

Boeken van de auteur






Mogen de boeken nog een paar weken in de klas blijven? Fijn! Juist na
een schrijversbezoek hebben leerlingen vaak zin om een boek van de
schrijver te lezen.
Praat met de leerlingen na over het bezoek. Naar welk boek zijn ze nu
nieuwsgierig geworden?
Heeft de auteur over een boek verteld dat niet in de klas was? Zorg er
dan voor dat het boek alsnog in de klas komt.
Vaak vertelt de schrijver ook over een boek dat nog gaat verschijnen.
Nieuwsgierig geworden? Vraag dan of hij mailt als het boek verschenen is
of abonneer je op zijn nieuwsbrief.

Andere boeken, geïnspireerd door de auteur



Veel kinderboeken zijn geïllustreerd. Vinden de kinderen de tekeningen
leuk? Haal dan de boeken van deze illustrator in huis.
Tips van de auteur! Sommige schrijvers zijn enorm fan van een boek en
noemen dat ook tijdens het bezoek of op hun site. Is dit boek geschikt
voor uw groep?

Nog meer boeken!




Boeken van hetzelfde genre. Denk daarbij ook aan andere genres zoals
informatief of poëzie.
Boeken over hetzelfde onderwerp.
Praat met de kinderen over lezen. In wat voor boeken hebben zij nu zin?
Vergelijkbare boeken (genre, onderwerp, niveau)? Of hebben de kinderen
juist zin in weer eens iets heel anders? Hebben de kinderen misschien
zelf tips voor elkaar?

Meer inspiratie
“Verder lezen” is onderdeel van de Menukaart basisonderwijs van De
Schrijverscentrale. Met deze tips haalt u het meest uit het schrijversbezoek aan
leerlingen.
Meer informatie en verrijkingsmateriaal voor basisscholen:
 Menukaart Basisonderwijs – Goed voorbereid
 Menukaart Basisonderwijs - Op onderzoek
 Inhoudelijk draaiboek voor leerkrachten
 Kennis & Inspiratie voor scholen
 Onderzoek Dichterbij de schrijver, dichterbij lezen
Heeft u zelf tips om de komst van een schrijver op school voor te bereiden? We
horen het graag! Mail uw tips naar jeugd@deschrijverscentrale.nl.

