
 

  
Inspiratieavond Kinderboekenweek met 

Charlotte Dematons 
 
Wanneer: Donderdag 16 september van 19.00 tot 21.30u (inloop vanaf 18.30u). 
Waar: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle 
Prijs: €25,00 p.p. (excl BTW) 

Inschrijven: t/m woensdag 8 september. Klik hier om je in te schrijven.  
 
Wetenswaardigheden  

• Voor de pauze willen we jullie inspireren, na de pauze ga je praktisch aan de slag. 

• Bij de aanmeldbalie ontvang je per school de lesbrief van boekhandel De Boekenberg.   

• De Bibliotheek biedt een themacollectie Kinderboekenweek aan (link), met onder 
anderen een aantal kerntitels van CPNB en titels uit de Boekenberglesbrief. 

• Boekenpakketten kunnen worden besteld bij de boekhandels Livius de Zevensprong 
(info@liviusdezevensprong.nl of 013-543 59 44) en Gianotten Mutsaers 
(info@gianottenmutsaers.nl / 013-465 11 11). Beide boekhandels zijn op de avond 
aanwezig (let op: alleen met pin betalen!). 

• De informatiemarkt is geopend tijdens de inloop en de pauze.  
• Vol is vol, dus meld je snel aan! 

• Voor vragen kun je contact opnemen met  Renske Jongejan: 
renskejongejan@bibliotheekmb.nl 

 
Graag tot ziens op donderdag 16 september! 

Werkgroep Kinderboekenweek 
   Ineke Frijters, CiST Tilburg     
   Jantien Dhont, Fontys PABO Tilburg  
   Helma van de Langerijt, de Bibliotheek Midden-Brabant  
   Renske Jongejan, de Bibliotheek Midden-Brabant 

https://bibliotheekmb-edu.op-shop.nl/176/inspiratieavond-kinderboekenweek
https://producten.bibliotheekmb.nl/product/6241776.themacollectie-kinderboekenweek.html
mailto:info@liviusdezevensprong.nl
mailto:renskejongejan@bibliotheekmb.nl


 

Programma  
 

18.30u  Inloop 
De informatiemarkt is geopend. Bij binnenkomst ontvang je per school een exemplaar van 

de Boekenberglesbrief. 

Inspiratie  

19.00 uur Welkom en opening door BS de Cocon 

19.15 uur  Presentatie door Charlotte Dematons 

20.00 uur Pauze (met signeersessie) 
Ook nu is de informatiemarkt open 

Praktisch 

20.30 uur Workshops 
20.30 -  20.55 uur workshopronde 1 

21.05 -  21.30 uur workshopronde 2 

21.30 uur  Einde van de avond 
Na afloop kun je nog gezellig napraten met een hapje en een drankje. 

 

 

Deelnemers infomarkt 
Op de infomarkt vind je de boekwinkels Gianotten-Mutsaers en Livius- de Zevensprong, De 

Bibliotheek Midden-Brabant en aanbieders van culturele activiteiten tijdens de 

Kinderboekenweek uit Tilburg en omgeving. 

 

Workshops 
Schrijf je in voor twee workshops en maak één reservekeuze. Lees hieronder een toelichting op elke 

workshop. 

Workshop 1: Vertel eens! Inspirerend praten over prentenboeken, door studenten FHKE 
Doelgroep: OB (t/m groep 3) 
Hoe durft iemand, met die grote poten dwars door een verhaal? Door zo’n prachtig verhaal, 
we zaten er helemaal in. Een mens zeker. Ja natuurlijk, wat dacht je dan… 
‘Vertel eens! Wat vond je mooi? Wat vond je leuk? Wat vond je gek?’  
In deze workshop krijg je handvatten om op een inspirerende en betekenisvolle manier te 
praten over boeken voor (jonge) kinderen. Je ontdekt dat je aan de hand van de Chambers-
aanpak (‘Vertel eens’)  gesprekken kunt voeren die kinderen stimuleren om dieper na te 
denken over een verhaal. We brengen de methodiek tijdens de workshop in de praktijk, aan 
de hand van het prentenboek ‘De boom met het oor’ van Annet Schaap, waarbij interactie 
de sleutel is.  
 
 



 

Workshop 2: Ik weet wat ik worden wil door Erik van Os 
Doelgroep: OB (t/m gr 3) 
 
Workshop 3: Laat een boek tot leven komen met stop-motion door Bibliotheek Midden-Brabant 

Doelgroep: MB 
Een goede manier om een boek te laten leven is om de illustraties ook écht tot leven te wekken. 

Stop-motion is een animatietechniek die al bijna net zo oud is als filmen zelf. Het is nog steeds 

precies even leuk als vroeger, maar er is één ding veranderd: het is tegenwoordig namelijk vooral 

heel erg makkelijk om je eigen stop-motionfilmpje op te nemen. Met een simpele app voor je 

smartphone of tablet kunnen kinderen zelf aan de slag gaan om bijvoorbeeld levenloze objecten tot 

leven te laten komen en een video te maken met hun favoriete boekpersonages in de hoofdrol. 

 

Workshop 4: Worden wat je wil… Illustrator! door Djenné Filla 
Doelgroep: MB-BB 
Het illustreren van kinderboeken is een vak! Want: hoe verbeeld je nou een tekst? Illustrator 
Djenné Filla laat zien hoe beeld verbonden is aan literatuur en laat eigen werk zien. 
Daarnaast geeft ze een workshop over collagetechniek uit bv het boek De Vuurvogel van 
Bette Westera, dat Djenné illustreerde. De workshop kun je daarna ook zelf op school geven. 
 
Workshop 5: Worre wègge wilt door Factorium 
Doelgroep: MB-BB  
Zing je mee in het Tilburgs Dialect? ´Wè wilde laoter wòrre`, een lied gecomponeerd door 
Harry Swinkels (bekend van het kènderkwèèk festival) zal voor alle basisscholen beschikbaar 
komen om in de midden- en bovenbouw te gebruiken tijdens de Kinderboekenweek. In deze 
workshop maak je kennis met de kènderkwèèk en activiteiten voor in de klas rondom dans, 
rap of spoken word. 
 
Workshop 6: Multimediale boekpresentaties door Bibliotheek Midden-Brabant 
Doelgroep: BB 
Hoe kun je in de klas nieuwe media inzetten voor nog leukere en boeiendere 
boekpresentaties? Daar kom je tijdens deze workshop achter door voorbeelden van 
verschillende inspirerende tools. Daarna ga je met alle aanvullende bruikbare tips meteen 
zelf aan de slag met het maken van een digitale boekpresentatie.   
 
Workshop 7: Worden wat je wil, de voorstelling door Paul Lutgerink (leerkracht BS Cocon) 
Doelgroep: OB-MB-BB 
Wat is er leuker dan de Kinderboekenweek op school te openen met een voorstelling 

speciaal gemaakt rondom het thema van de Kinderboekenweek 2021: “Worden wat je wilt” , 

Ook dit jaar hebben de kinderen van de Cocon weer een voorstelling gemaakt waarmee we 
de inspiratieavond openen.  
In de workshop bespreekt Paul met jullie de voorstelling. Jullie gaan kijken hoe je deze 
voorstelling kunt aanpassen, zodat je hemt kunt spelen op je eigen school (vaak hoef je daar 
niet veel aan te veranderen). Verder zijn er ook voor iedere deelnemer een aantal 
dramaoefeningen  die makkelijk te gebruiken zijn in de klas rondom het thema van de 
Kinderboekenweek 2021.  
 

https://djenne.com/Portfolio/de-vuurvogel/


 

Workshop 8: Werken met de Boekenberglesbrief door Bibliotheek Midden-Brabant 
Doelgroep: OB-MB-BB 
In deze workshop maak je kennis met verschillende titels die passen bij het thema van dit 
jaar: 'Worden wat je wil'. De boekproeverij sluit aan bij de Boekenberglesbrief, waarin 
allerhande taal- en leeswerkvormen worden uitgewerkt. Ook gaan we in gesprek over 
verschillende manieren waarop deze titels ingezet kunnen worden. Zo verdiep je de kennis 
en beleving van de kinderen, en maak je van de Kinderboekenweek een week om niet te 
vergeten. 

Workshop 9: In de spotlight... informatieve boeken op de jeugdafdeling door Bibliotheek 
Midden-Brabant 
Doelgroep: OB-MB-BB 
Informatieboeken zorgen ervoor dat de wereld van een kind steeds groter wordt. Ben jij 

benieuwd naar de allernieuwste en leukste informatieboeken? Lees- en mediaconsulent 

Cristel van Amelsfoort laat in een proeverij verschillende informatieboeken aan je zien en 

bespreekt hoe je deze kunt inzetten tijdens de lessen. Ook geeft ze een korte rondleiding 

door de jeugdafdeling van bibliotheek Goirle zodat je na afloop voor ieder kind het perfecte 

boek weet te vinden. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	19.15 uur  Presentatie door Charlotte Dematons

