
Weten de leerlingen al van het schrijversbezoek? 
Het is voor de leerlingen prettig als ze iemand op 
hun scherm zien verschijnen die ze herkennen. 
Als u vertelt dat de kinderen een schrijver gaan 
ontmoeten, kunt u daarom bijvoorbeeld het in-
troductiefilmpje van de schrijver delen. Ook kunt 
u online het beeldmateriaal laten zien dat op het 
auteursprofiel staat van de schrijver staat. Daar 
staan in elk geval een of meer foto’s van de auteur 
op. Soms vindt u er ook filmpjes en boekcovers. 
Ook kunnen leerlingen de website of foto’s van de 
schrijver opzoeken.

Daarna kan het bekijken van de boeken beginnen! 
Om de leerlingen een beetje op te warmen, kunt 
u beginnen met de les “De eerste indruk: Covers 
kijken”. 

De eerste indruk: covers kijken

Wat voor boeken heeft de schrijver / illustrator 
gemaakt? Stuur de leerlingen digitaal een aantal 
boeken of covers voor deze doelgroep. (Zie voor 
titeltips, leeftijdsindicatie en covers het auteurs-
profiel op de site van De Schrijverscentrale.) 
De leerlingen bekijken de boeken zelf; u moedigt 
ze aan te reageren door een antwoord terug te 
sturen. Wat valt ze op? 
Help ze eventueel op gang door (variaties op) on-
derstaande vragen toe te sturen.

Over covers en verwachtingen

 » Valt een van de boeken op? Hoe komt dat? Door 
het plaatje op de voorkant of de titel?  Zijn de 
figuren op de voorkant blij, boos, verdrietig? 
Waarover zou dat boek gaan?

 » Maakt de schrijver steeds dezelfde soort boe-
ken? Of maakt de schrijver juist heel verschil-
lende boeken?  (Als ze het woord ‘genre’ nog 
niet kennen kunt u ook voorbeelden geven: ac-
tieverhalen, sprookjes, weetjesboeken, sport-
boeken, liedjesboeken, moppenboeken… )

 » Horen er boeken bij elkaar? Waaraan zie je dat? 
Lijken de titels op elkaar? Zijn het dezelfde 
figuren? 

 » Welke voorkant vinden jullie het grappigst / 
spannendst / interessantst? Welk boek lijkt de 
leerlingen leuk om te gaan lezen? En in welk 
boek wilt u zelf gaan lezen?

 » De antwoorden hangen uiteraard af van de leef-
tijd van de kinderen. Jonge kinderen denken 
waarschijnlijk: “Het gaat steeds over een agent” 
of “Alle boeken gaan over dieren”. Oudere 
kinderen zien misschien dat de schrijver meer 
boeken over hetzelfde vriendengroepje schreef 
of herkennen het genre aan de hand van de 
voorkant.  

De eerste indruk
Introduceer de schrijver 
en de boeken


