Uitnodiging
Inspiratieavond Kinderboekenweek met:

Wanneer: donderdag 10 september, aangepast programma door coronamaatregelen.
Waar: de Bibliotheek LocHal Tilburg
Prijs: € 25,00 per persoon exclusief btw (€ 30,25 inclusief btw)
Inschrijven: voor dinsdag 1 september – klik hier om je in te schrijven.
Wetenswaardigheden
• Er zijn 50 plaatsen, maximaal 2 deelnemers per school. Inschrijven kan t/m 31
augustus, maar vol is vol. Dus meld je snel aan!
• Bij de aanmeldbalie ontvang je per school de lesbrief van boekhandel De
Boekenberg.
• We schenken geen koffie of thee, neem dus eventueel zelf een flesje water mee!
• De Bibliotheek biedt een themacollectie Kinderboekenweek aan, te bestellen voor
1 juli.
• Boekenpakketten kunnen worden besteld bij de boekhandels Livius de
Zevensprong (info@liviusdezevensprong.nl of 013 543 5944) en Gianotten
Mutsaers (info@gianottenmutsaers.nl of 013 465 1111). De pakketten zijn aan
het einde van je programma op de avond op te pikken in de LocHal.
• De informatiemarkt is dit jaar digitaal, de link krijg je per mail.
• Voor vragen kun je contact opnemen met Renske Jongejan:
renskejongejan@bibliotheekmb.nl.
Graag tot ziens op donderdag 10 september!
Werkgroep Kinderboekenweek Tilburg e.o.
Ineke Frijters, CiST Tilburg
Anke Werker, Uitgeverij Zwijsen
Jantien Dhont, Fontys PABO Tilburg
Helma van de Langerijt, de Bibliotheek Midden-Brabant
Renske Jongejan, de Bibliotheek Midden-Brabant

Programma Inspiratieavond
Kinderboekenweek
Let op:
Vanwege de coronamaatregelen en de 1,5 meter afstand die we willen (en moeten)
houden, hebben we een aangepast programma.
We verdelen de deelnemers in twee groepen. Eén groep volgt een workshop vóór de
lezing van Annet Schaap. De andere groep volgt een workshop ná de lezing. Je kunt
dus maar één workshop volgen. Geef aan of je de vroege of de late workshopronde
wilt bezoeken.
Tijdens de avond gelden onze huisregels, je kunt die hier bekijken: Huisregels
Bibliotheek

Groep 1:
18.30 uur: Inloop
18.45 - 19.15 uur: Workshopronde
19.15 - 20.15uur: Gezamenlijk deel
Welkom en opening door BS De Cocon
Presentatie door Annet Schaap
20.15 uur: Einde van de avond
(evt ophalen boekenpakket Gianotten en Livius)

Groep 2:
19.00 uur: Inloop
19.15 - 20.15 uur: Gezamenlijk deel
Welkom en opening door BS de Cocon
Presentatie door Annet Schaap
20.15 - 20.45 uur: Workshopronde
20.45 uur: Einde van de avond
(evt ophalen boekenpakket Gianotten en Livius door groep 2)
Bereikbaarheid
De LocHal bevindt zich midden in de Spoorzone, pal naast station Tilburg Centraal, dus kom
bij voorkeur met de fiets of het openbaar vervoer. Kom je met de trein, ga dan richting
Burgemeester Stekelenburgplein, en ga bij het verlaten van het station naar rechts. Kom je
met de bus, dan bereik je de LocHal via de doorgang van station Tilburg Centraal.
Parkeren
Parkeren in de Spoorzone is mogelijk op parkeerterrein P1, naast het UWV-gebouw
(Burgemeester Brokxlaan 1680). Op loopafstand liggen parkeergarage de Knegtel en Tivoli.
Daarnaast zijn er parkeerplaatsen langs de Burgemeester Brokxlaan en op het nabijgelegen
NS-plein. Voor mindervaliden zijn er parkeerplaatsen aan de straatkant van de
Burgemeester Brokxlaan bij de Noord-entree van de LocHal.

Deelnemers infomarkt
De infomarkt is dit jaar digitaal: alle deelnemers presenteren zich in een kort filmpje.
Je ontvangt de link naar de digitale infomarkt per mail. In dezelfde mail ontvang je
een uitnodiging om een evaluatie in te vullen.

Workshops Kinderboekenweekavond 2020
Schrijf je via de link in voor één van de zes workshops, maak ook een reserverkeuze!
Workshop 1: En toen, was er een opening
Doelgroep MB-BB
Workshopleider: Paul Lutgerink, BS de Cocon
Deze workshop is bedoeld om samen met jullie te werken aan een
openingsvoorstelling aangepast aan je eigen school. We gaan uit van de
basisvoorstelling die je hebt gezien tijdens de opening en gaan die aanpassen aan
de mogelijkheden die jullie op je eigen school hebben.
Verder zijn er ook voor iedere deelnemer een aantal dramaoefeningen en lessen die
makkelijk te gebruiken zijn in de klas en die speciaal gemaakt zijn rond het thema
van de Kinderboekenweek 2020.
Workshop 2: Lol trappen met taal
Doelgroep: BB
Workshopleider: Eus Roovers
Eus Roovers (Oosterhout, 1968) schrijft en tekent. In deze workshop laat hij aan de
hand van concrete voorbeelden zien hoe je met humor en imperfectie het taalplezier
bij kinderen kunt vergroten.
Workshop 3: En toen? Over geschiedenis
Boekproeverij met prentenboeken
Doelgroep: OB
Workshopleider: Doreth Verhaaren, Bibliotheek Midden-Brabant
In deze workshop neemt leesconsulent Doreth jullie mee op een reis door de tijd. Het ontstaan van de
aarde, de dino's, holbewoners, ridders, kunstenaars en oma's. Ze laat mooie prentenboeken en
voorleesboeken zien, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Met leuke, bruikbare tips voor de
Kinderboekenweek, maar ook voor de periode erna.

Workshop 4: Lezen, maar dan anders
Doelgroep: MB
Workshopleider: Grietje Zemering, Bibliotheek Midden-Brabant
Met een boek maak je al lezend een reis door de tijd, krijg je ideeën om een eigen boomhut
te maken of maak je kennis met andere werelden. Lezen is niet alleen leuk maar ook
educatief, het prikkelt de fantasie en vergroot de woordenschat van de kinderen. Helaas is
niet elk kind enthousiast om een boek te lezen of hebben ze hier moeite mee. Gelukkig zijn
er tegenwoordig diverse mogelijkheden om kinderen weer enthousiast te maken voor het
lezen van boeken. Ook de kinderen die niet gemotiveerd zijn of moeite hebben met lezen! In
de workshop ‘Lezen, maar dan anders’ laten we je zien, en ervaren, hoe je leerlingen door
het inzetten van onder andere hybride boeken, games en voorlezen aan dieren weer
enthousiast kan maken voor het lezen van boeken.

Workshop 5: Stomme film
Doelgroep: MB-BB

Workshopleider: Filmcoach

We gaan terug in de tijd en brengen geschiedenis tot leven met de stomme film. Wie kent
Comedy Capers met Charlie Chaplin en Laurel & Hardy nog? Hoe vertelde ze toen een
verhaal zonder gesproken tekst? Wat voegt muziek en geluidseffecten toe? En hoe bepalend
is de (simpele) montage van je shots?

Je ontdekt het allemaal in deze workshop van Filmcoach met een vleugje
filmgeschiedenis. Ervaar hoe het is om iets in scène te zetten. Hoe zorg je dat je kijkers
geboeid zijn en je verhaal geloven? Wij laten je zelf een stomme film in elkaar zetten met de
nieuwste apps. Leuk, leerzaam én nuttig in een wereld waarin beeldtaal steeds belangrijker
wordt.

Workshop 6: Een muzische ontdekkingstocht rondom het thema geschiedenis
Doelgroep: OB
Workshopleider: Werkgroep Multidisciplinariteit CiST
Op deze muzische ontdekkingstocht worden de onderbouwleerlingen aangezet tot
fantaseren, verbeelden, samen bewegen, maken en luisteren naar klanken en
geluiden.
In deze workshop laten wij onderbouwleerkrachten ervaren wat de leerlingen op
school ook gaan meemaken. De interactie tussen de verschillenden disciplines
verbindt, verrast en verrijkt en laat de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs
zien. Vereiste: openstaan voor kruisbestuiving, flexibiliteit en samenwerking.

