
 

  
 
 

Inspiratieavond Kinderboekenweek met 
Janneke Schotveld 

Wanneer: Dinsdag 20 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 maandag 12 september. Klik hier om je in te schrijven: 
https://bibliotheekmb-edu.op-shop.nl/216/inspiratieavond-kinderboekenweek-2022 

 

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, met onder andere een 

aantal kerntitels van CPNB en titels uit de Boekenberglesbrief. https://bibliotheekmb- 
edu.op-shop.nl/ingang/basisonderwijs/111/themacollectie-kinderboekenweek 

• 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 Helma van de Langerijt: 

helmavandelangerijt@bibliotheekmb.nl 
 

Graag tot ziens op dinsdag 20 september! 

Werkgroep Kinderboekenweek 
Ineke Frijters, CiST Tilburg 
Wendy Wiegers, Fontys PABO Tilburg 
Helma van de Langerijt, de Bibliotheek Midden-Brabant 



 

 

Programma 
18.30u Inloop 

De informatiemarkt is geopend. Bij binnenkomst ontvang je per school één exemplaar van 
de Boekenberglesbrief. 

Inspiratie 
19.00 uur Welkom en opening door studenten van Fontys Pabo 

19.15 uur Presentatie door Janneke Schotveld 

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. Bij meer interesse dan 
beschikbare plaatsen voor een workshop gaat de voorkeur uit naar één deelnemer per 
school voor één specifieke workshop van uw keuze. Is er voldoende beschikbaarheid dan is 
deelname met twee personen per school per workshop mogelijk. 

Lees hieronder een toelichting op elke workshop. 

Workshop 1: Gi-Ga-Groen Leesplezier door de Bibliotheek Midden-Brabant 
Doelgroep OB-MB-BB 
Eén boek centraal tijdens de Kinderboekenweek en hier intensief mee aan de slag gaan? Hoe 
ga je het door jouw gekozen boek zo optimaal mogelijk gebruiken? Een lees- en 
mediaconsulent van de Bibliotheek Midden-Brabant geeft je bij een aantal boeken alle tips 
en trics. Stap voor stap neem je door hoe de activiteit in elkaar zit en wat de extra 



 

mogelijkheden van het boek zijn zodat je na afloop zelf geïnspireerd aan de slag kan. 
Dit doe je a.h.v. een pakket wat je bij de bibliotheek al besteld hebt. 
Kans gemist en geen pakket besteld? Wil je toch aan de slag? Dan kan dat door zelf het boek 
aan te schaffen bij de boekhandels en tijdens deze avond de handleiding te bestellen. 
Inschrijven voor deze workshop kan door je aan te melden voor de juiste groep. 
Eerste ronde: 
· Workshop 1 Was ik maar… van Mies van Hout voor groep ½ 
· Workshop 2 Het geheim van de zwarte rots van Joe Todd – Stanton voor groep 5/6 
Tweede ronde: 
· Workshop 1 Het lied van de spreeuw van Octavie Wolters voor groep ¾ 
· Workshop 2 Terra Ultima van Raoul Deleo voor groep 7/8 

 
Workshop 2: Radio Aarde 
Doelgroep: OB-MB-BB 
 
Ssst..Stilburg 
Spits je oren, wrijf je ogen uit en kijk met een nieuwe blik. Op zoek naar groen in de stad.  
Stilburg is een natuurgebied en daar woon jij middenin! We nemen je mee op wonderzoek 
en laten je met nieuwe ogen naar de stad kijken. Vanuit een wonderdoosje openen we je 
blik en samen schrijven we een nieuw verhaal.  
 
Benieuwd hoe? Kom dan luisteren naar Radio Aarde. 
Dan nemen we je mee in een stadsavontuur. 
 
Workshop 3: Mediaworkshop Kikker in de klas, door SNENS 
Doelgroep: BB 
Tijdens deze workshop ervaar je als leerkracht wat, binnen een procesgerichte activiteit, het 
belang is van een goede introductie die is afgestemd op de doelgroep (activeren van 
voorkennis en stimuleren van fantasie) zodat je de activiteit zelf met leerlingen kunt 
uitproberen. Dit doe je a.h.v. de workshop Kikker in de klas. 
Tijdens deze workshop kijken de leerlingen aandachtig naar buiten EN binnen. Wat zie je? 
Wat is het verschil? Wat is erbuiten wel, en binnen (nog) niet? Wat maakt de natuur zo 
bijzonder? Qua vormen en kleuren? 
 
Na de introductie maken de leerlingen met een tablet een foto van een binnenlandschap en 
gaan deze digitaal bewerken om de natuur naar binnen te halen. Hierbij laten ze zich 
inspireren door de vormen en kleuren op de foto. Wat zou het allemaal kunnen worden? Zo 
kan het zomaar gebeuren dat de klok een zon wordt, de deur een boom of een pennenbakje 
een kikker. 
 
Het resultaat is een wonderlijke foto waarin buiten en binnen door elkaar heen lopen. 
 



 

Workshop 4: Inspiratieworkshop door de Bakfietsjuf 
Doelgroep: OB 
De natuur is een onuitputtelijke bron: takjes, bladeren, vruchten, pitten, zand, klei, stenen, 
veren. In deze inspiratieworkshop gaan we aan het werk met een breed scala aan natuurlijk 
materiaal. Zet het denken uit, ga met je handen aan het slag en ervaar de rijke bron die de 
natuur is. 

Workshop 5: Niet alleen consumeren maar ook verhalen creëren! door de Bibliotheek 
Midden-Brabant 
Doelgroep: OB-MB 
Leerlingen consumeren vaak en veel als het gaat om media, maar het is nog veel toffer en 
leerzamer om zelf media te creëren! 
Een aantal laagdrempelige tools passeren tijdens deze workshop de revue om samen met je 
leerlingen zelf verhalen te maken of verhalen na te maken naar aanleiding van verschillende 
soorten boeken. 
Door deze werkvormen zijn leerlingen op een speelse en uitdagende manier bezig met taal- 
en woordenschatontwikkeling en stimuleer je ook nog eens de leesmotivatie! 

 
Workshop 6: Interactieve theaterworkshop/presentatie door Letter Belangrijk 
Doelgroep: 
Letterbelangrijk is een muzikale theatergroep die voorstellingen voor kinderen ontwikkelt. 
Met de educatieve stukken wil Letter Belangrijk taalkennis bevorderen en beweging 
stimuleren. 
Het is interactief kindertheater. 
Een interactieve voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 waarbij leerlingen leren over het 
scheiden van afval, groentes uit de moestuin en verschillende dieren. 
En 'De Letter Belangrijk Show editie Giga groen' is een voorstelling voor de groepen 5 t/m 8. 
Met verschillende taalspellen en theatrale opdrachten wordt de kennis over dieren, natuur 
en milieu van de leerlingen getest. Welk team gaat er winnen? 

 
Workshop 7: 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: 'Gi-ga-groen!'. 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. 

 
 
 
 


