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Kinderboekenmaand	  2015	  met	  Evelien	  van	  Dort	  
Weet	  je?	  Is	  het	  motto	  van	  de	  Kinderboekenmaand	  2015.	  Antwoorden	  op	  vragen	  waarom	  
iets	  zo	  is	  of	  hoe	  iets	  werkt	  kun	  je	  zelf	  ervaren,	  maar	  óók	  door	  er	  over	  te	  lezen.	  	  
Voor	  iedere	  leeftijdsgroep	  bied	  ik	  een	  actief,	  vrolijk	  enthousiasmerend	  programma,	  want	  
niets	  is	  leuker	  dan	  boeken	  lezen	  en	  schrijven!	  	  
Het	  programma	  is	  ook	  geschikt	  voor	  speciaal	  onderwijs,	  ik	  heb	  veel	  ervaring	  met	  deze	  
doelgroep	  leerlingen.	  	  
Boeking	  bij	  voorkeur	  via	  SSS,	  Schrijver	  School	  en	  Samenleving.	  www.evelienvandort.nl	  	  

Programma	  Kinderboekenmaand	  2015	  

	  
	  
	  

Het	  programma	  voor	  4-‐6	  jarige	  	  
bestaat	  uit	  een	  interactieve	  ontdekkingsreis	  die	  de	  auteur	  samen	  met	  de	  kinderen	  en	  
dieren	  uit	  haar	  prentenboeken	  maakt.	  In	  het	  verhaal	  komen	  we	  meer	  over	  de	  dieren	  in	  
het	  bos	  te	  weten.	  En	  met	  het	  levende	  woordenspel	  gaan	  de	  letters	  dansen!	  	  
Ze	  maakt	  er	  een	  echt	  boeken-‐lezen-‐is-‐weten-‐feestje	  van!	  	  
Groepsgrootte	  max	  100,	  met	  opstelling	  zo	  dat	  alle	  kinderen	  het	  goed	  kunnen	  zien.	  
	  
Voor	  de	  6-‐9	  jarige	  	  
verzorgt	  Evelien	  een	  interactief	  boekenprogramma	  rond	  het	  thema	  Weet	  je?	  	  Naast	  
kinderboekenwijsheid,	  bewegingsoefeningetjes	  om	  de	  mooiste	  letters	  te	  schrijven	  en	  een	  
inspirerende	  	  mini	  masterclass:	  ontdek	  je	  eigen	  schrijftalent,	  is	  er	  ook	  is	  aandacht	  voor	  
lezen	  door	  het	  ‘lezen	  is	  weten’	  onderzoek.	  Tussendoor	  het	  muzikale	  boekenrijmlied	  met	  
gitaar!	  	  	  
Afsluitend	  een	  vragenspel	  voor	  alle	  leerlingen	  over	  schijven	  en	  lezen	  en	  kinderboeken.	  De	  
groep	  wint	  een	  boek	  voor	  de	  schoolbieb.	  	  Haar	  conclusie:	  schijven	  en	  lezen	  geeft	  
onmeetbaar	  meer	  kennis	  en	  een	  schat	  aan	  woorden.	  Groepsgrootte	  max	  100,	  met	  
opstelling	  dat	  alle	  kinderen	  het	  goed	  kunnen	  zien.	  
	  
Voor	  de	  10-‐12	  jarige	  	  
verzorgt	  de	  auteur	  een	  interactief	  boekenprogramma	  rond	  het	  thema	  Weet	  je?	  Naast	  
boekenwijsheid,	  veel	  tips	  over	  het	  schrijven	  van	  een	  bestseller.	  	  	  
Aan	  de	  hand	  van	  het	  historische	  jeugdboek	  	  Een	  schat	  aan	  kennis,	  zoeken	  we	  de	  inspiratie	  
‘om	  de	  hoek’	  en	  bedenken	  we	  een	  eigen	  schatkamer	  of	  schatkaart.	  Ook	  is	  er	  aandacht	  
voor	  lezen,	  met	  ‘meten	  is	  weten’	  worden	  resultaten	  besproken	  en	  doen	  we	  een	  woord-‐
onderzoekje.	  En	  tussendoor	  het	  boekenrijmlied	  met	  gitaar!	  	  
Afsluitend	  het	  vragenspel	  over	  schrijven/lezen	  en	  kinderboeken	  waarmee	  de	  groep	  een	  
boek	  voor	  de	  schoolbieb	  wint.	  Haar	  conclusie:	  schijven	  en	  lezen	  geeft	  onmeetbaar	  meer	  
kennis	  een	  schat	  aan	  woorden..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Voor	  de	  organisator:	  
Benodigdheden	  die	  organisator	  moet	  regelen:	  digitaal	  schoolbord	  of	  beamer/laptop	  en	  
scherm	  voor	  PP,	  bij	  een	  grote	  groep	  geluidversterking	  	  	  
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Boeken	  die	  bij	  het	  thema	  passen:	  
Aansluitend	  op	  dit	  thema	  verschijnen	  er	  deze	  zomer	  twee	  nieuwe	  titels:	  	  
Sem	  en	  Eva	  in	  actie	  (6-‐9	  jaar,	  uitgeverij	  Callenbach)	  en	  de	  Kinderdromencaravaan	  (10-‐12	  
jaar,	  uitgeverij	  Kwintessens/Callenbach).	  	  
Natuurlijk	  zijn	  er	  van	  de	  ruim	  zestig	  boeken	  die	  ze	  inmiddels	  gepubliceerd	  heeft,	  nog	  veel	  
meer	  kinderboeken	  die	  bij	  dit	  thema	  passen,	  zoals:	  
Fiona	  het	  veulen,	  Christofoor,	  2009,	  4-‐6	  jaar,	  	  
Kipje	  Hip,	  Christofoor,	  2001,	  4-‐6	  jaar,	  	  
Eentje	  Geentje	  het	  lieveheersbeestje,	  herdruk	  2006,	  4-‐6	  jaar	  	  
Ster	  omnibus,	  2009,	  Callenbach	  6-‐9	  jaar,	  	  
Jasper	  en	  Julia	  en	  de	  geheime	  tuin,	  2013	  Callenbach	  6-‐9	  jaar,	  	  
Jasper	  en	  Julia	  en	  de	  verborgen	  plek,	  Callenbach,	  2014,	  6-‐9	  jaar	  
Een	  schat	  aan	  kennis,	  historisch	  jeugdboek	  Staring	  2011,	  9-‐12	  jaar,	  Berkelboot	  vermist,	  
historisch	  jeugdboek,	  	  Christofoor	  2009,	  9-‐12	  jaar,	  	  
Funny	  omnibus	  11,	  Callenbach	  2013,	  9-‐12	  jaar,	  	  
Banjer,	  Ploegsma,	  2012,	  9-‐12	  jaar,	  	  
Spring	  Banjer	  spring	  Ploegsma,	  2014,	  9-‐12	  jaar	  
De	  nacht	  van	  groep	  acht	  omnibus,	  Callenbach	  2012,	  10-‐14	  jaar	  	  
	  
Uitwerking	  thema	  voor	  bezoek	  aan	  volwassenen	  
Lezen	  en	  schijven	  in	  het	  digitale	  tijdperk:	  een	  opgave	  en	  gave!.	  	  
Veel	  kinderen	  en	  jongeren	  brengen	  veel	  vrije	  tijd	  door	  achter	  een	  beeldscherm.	  Wat	  
betekent	  dit	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind?	  	  
Waar	  leg	  je	  als	  ouder	  je	  grens?	  	  
Welke	  gevolgen	  kan	  het	  hebben	  als	  een	  kind	  ongeremd	  kan	  gamen,	  zowel	  mentaal	  als	  
fysiek	  en	  wat	  betekent	  het	  voor	  zijn	  of	  haar	  sociale	  leven?	  	  
	  
Evelien	  van	  Dort,	  kinder-‐	  en	  jeugdboekenauteur	  en	  al	  dertig	  jaar	  werkzaam	  als	  
kinderfysiotherapeut,	  benoemt	  de	  struikelblokken	  waar	  ouders	  tegenaan	  lopen	  en	  geeft	  
handvatten	  en	  advies	  aan	  ouders	  voor	  de	  wijze	  waarop	  je	  je	  kind	  kunt	  informeren.	  Ze	  
onderbouwt	  haar	  betoog	  met	  actuele	  	  onderzoeksgegevens	  en	  praktische	  kennis.	  
Bedoeld	  voor	  vaders,	  moeders,	  opa’s,	  oma’s,	  leerkrachten	  en	  studenten	  	  
	  
Benodigdheden	  die	  organisator	  moet	  regelen:	  digitaal	  schoolbord	  of	  beamer/laptop	  en	  
scherm	  voor	  PP	  
	  
Tot	  ziens!	  
Mail:	  evelienvandort@planet.nl	  
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