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'Uit de boekenkist van Hugo de Groot' door Annette Janssen van Huis73 (bibliotheek)
In de boekenkist waarmee Hugo lang geleden ontsnapte, treffen we boeken aan die ons, als
volwassenen, nodig hebben om tot leven te komen. Het gaat natuurlijk om prachtige, nieuwe,
literaire titels. Maar in aanloop naar de Kinderboekenweek met als thema: ‘En toen?’, ook om de
verborgen pareltjes, de boeken die onze hulp nodig hebben om vuurtjes bij kinderen aan te
wakkeren. We stoffen ze samen af en geven ze vanmiddag weer wat lucht en ruimte. Met praktische
werkvormen en door zelf aan de slag te gaan laten we je ervaren hoe literatuureducatie eruit kan
zien én daarmee ook kinderen weer kan motiveren om zelf weer enthousiast in hun eigen boek te
duiken.
Datum: dinsdag 22 september 2020.
‘Verboden in een deuk te liggen’ door kinderboekenschrijver Erik van Os
Kinderboekenschrijver Erik van Os zal enthousiast vertellen en laten zien hoe je op een sprankelende
manier poëzie in de klas brengt. Hij leest daarbij voor uit eigen dichtbundels, rijmende
prentenboeken en PLINT uitgaven. Voor de onderbouwleraren laat Erik zien hoe je speels versjes aan
kunt bieden; voor de bovenbouw komen tips aan bod hoe je met simpele en korte schrijfoefeningen,
kinderen verder kunt laten komen dan ‘Het was zo leuk, ik lag in een deuk.’ Geen ingewikkelde
theorieën; alle suggesties zijn morgen te gebruiken in de klas.
Tussendoor speelt Erik liedjes op zijn ukelele. Verzoek: neem twee gedichten mee: je
lievelingsgedicht en een gedicht waar je totaal niks mee kunt.
Auteursinformatie
Ex-kleuterleider Erik van Os schrijft samen met zijn vrouw Elle van Lieshout, boeken voor jonge
kinderen en beginnende lezers, (Sesamstraat-)liedjes, versjes en gedichten voor oudere kinderen en
volwassenen. Zij werken mee aan leesmethoden, zoals Veilig Leren Lezen, Schatkist en Kleuterplein
en ook door hun vele AVI boeken is hun werk in veel klaslokalen te vinden. Hun prentenboeken
worden wereldwijd uitgegeven. In 2019 debuteerde Erik als dichter voor volwassenen met zijn
bundel Had ik maar leuke kinderen.
Datum: donderdag 12 november 2020.
Beeldend- en theaterkunstenaar Judith Abels
In twee bijeenkomsten over literatuur educatie laat Judith Abels met vele voorbeelden ervaren, maar
ook onderzoeken wat literatuur educatie binnen onderwijs kan betekenen. Hoe kun je literatuur
breder inzetten in de klas? Kun je van literatuur een smeuïg project maken? Als ontwerper voor
theater, sociale kunst projecten en cultuureducatie gebruikt Judith al ruim 20 jaar literatuur als basis
voor haar werk. Daarbij versmelt ze graag verschillende kunstdisciplines en vakken met elkaar om
verschillende processen in het hoofd en lichaam in gang te zetten. Als theaterdier en vormgever
probeer Judith altijd alle zintuigen te prikkelen, zodat er altijd iets is waarbij publiek, de participant,
leerkracht of leerling zelf actief wordt en meer wil.
Literatuur educatie is grens- en vakoverstijgend en verrassend veelzijdig. Daarom kan iedere
leerkracht zijn eigen invulling leren geven aan literatuur in het onderwijs. We gaan kijken hoe je een
verhaal grootser kan maken voor in jouw groep, zodat een verhaal gaat leven, beklijven en een
bijzonder project wordt om nog lang van te kunnen leren én van te genieten.
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In de eerste bijeenkomst zullen we aan de hand van een verhaal van Toon Tellegen werken aan een
eigenschappentuin. Een tuin waarin talenten, eigenschappen en/of fascinaties van jou en je collega's
zichtbaar worden. Door samen te werken, te praten en te reflecteren komen we er achter waar de
tekst voor ieder persoonlijk over gaat en hoe dankbaar het gebruik van de tekst is om breder in te
zetten binnen jouw groep.
Voor de tweede les krijg je een opdracht mee om een van je favoriete boek te kiezen en mee te
nemen. Ook bedenk je een plan om het verhaal of boek uit te kunnen vergroten tot een wereld,
waarin we kunnen verwonderen, ontdekken, leren en creëren en samen te reflecteren.
Data: dinsdag 2 februari en/of dinsdag 2 maart 2021.
Inschrijven
Inschrijven voor alle bijeenkomsten kan via Dian Langenhuijzen: dian@plazacultura.nl
Voor meer informatie
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/literatuureducatie-spannend-zekerscholingliteratuureducatie
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