Boekenkoffer: Homme en het noodgeval van Annejan Mieras
Wat is er nóg leuker dan een schrijver in je klas?
Een schrijver in de klas waar je allemaal het boek van hebt gelezen!
En dan samen praten over het boek, over lezen, schrijven en veel meer.
Daarvoor heeft Annejan Mieras, i.s.m. uitgeverij Lemniscaat, Hommes boekenkoffer
ontwikkeld. Die kan geleend worden ter voorbereiding van het schrijversbezoek en vooral
om samen over boeken te gaan praten. Want samen lees je meer!
Ter inspiratie een filmpje van Stichting Lezen:
https://youtu.be/CGcU609ZEI4 (Even tot het eind kijken; die jongen!)

Hoe werkt het:
1. De school checkt per mail aan info@annejanmieras.nl de
beschikbaarheid/planning.
2. De school boekt een auteursbezoek (minimaal 3 groepen) via
www.deschrijverscentrale.nl.
3. De school haalt of ontvangt 3 weken van tevoren de boekenkoffers.
4. Annejan Mieras komt op school voor gastlessen en neemt de boekenkoffers mee
terug.

Wat zit er in de koffers:
•
•
•
•
•

30 exemplaren van het boek Homme en het noodgeval (2x 15 vanwege gewicht)
2 exclusieve attributen uit het boek.
3 posters met: Samen lees je meer!
Lessuggesties en suggesties voor de introductie en aanwijzingen bij het lezen.
Brochure: ‘Praten over boeken’ van Stichting Lezen.

Wat kost het:
•
•

Tarief auteursbezoek (minimaal 3 groepen) via www.deschrijverscentrale.nl
Evt. bijkomende kosten:
o verzendkosten boekenkoffer (max. 21,-)
o uitlees-exemplaar of boeken die zoek of (flink) beschadigd zijn: 14,95 p/st
(lichte leessporen zijn geen probleem)

Vraag en antwoord:
Kan dit niet gewoon via de bibliotheek?
▪ Niet alle scholen hebben een samenwerking met de bibliotheek, niet
alle bibliotheken hebben budget om een dergelijke boekenkist te
maken.
Voor welke leeftijd is het boek geschikt.
▪ Meest geschikt voor groep 5 t/m 7 en evt. groep 8.
Wat als er een boek zoek/beschadigd raakt;
▪ Dan betaalt de school de vervangkosten en houden ze het gebruikte
exemplaar.
Kan de school exemplaren van het boek behouden voor de schoolbieb?
▪ Die kunnen het beste bij de plaatselijke boekhandel gekocht worden.
Wat als de leerlingen de boeken niet op tijd uit hebben?
▪ Jammer, maar de lessen kunnen gewoon doorgaan. Er kan een
exemplaar achter blijven om verder (voor) te lezen. De koffer gaat door
naar een volgende school.
Hoeveel leestijd vraagt het boek?
▪ Dat verschilt per leerling. 25 hoofdstukken van gemiddeld 6 blz. en een
ruime bladspiegel. Voorleestijd is ca. 3, 5 uur. Een combinatie van zelf
lezen en voorlezen is ook nog een prima optie.
Mogen de leerlingen de boeken mee naar huis nemen om te lezen?
▪ Dat is niet de bedoeling. De boekenkist is er vooral om het lezen op
school te stimuleren. Voor een individuele leerling kan de leerkracht
evt. een uitzondering maken.

Al zin gekregen? Nog andere vragen?
mail naar: info@annejanmieras.nl en kijk even op: www.annejanmieras.nl

