Vormingsaanbod
Vertellen en voorlezen met kinderen
Van Lichte Lezing tot Ware Workshop
Voor wie?
Bibliotheekmedewerkers (& vrijwilligers), ouders, grootouders, onthaalouders,
ouderverenigingen, buitenschoolse kinderopvang, studenten Pedagogisch Hoger
Onderwijs, leerkrachten…

Hoezo?
We stemmen de vorming af op specifieke vragen van de doelgroep. Grootouders
verwachten andere accenten dan kinderopvang, bijvoorbeeld. Iedereen kan op zijn
manier kinderen met de leukste verhalen verwennen.
We gaan uit van leesplezier: het is leuk om verhalen te horen en te lezen, omdat ze
boeien en allerlei leuke dingen oproepen, net als spel en speelgoed. De praktijkervaring
die we hebben opgebouwd door in scholen en bibliotheken te vertellen en voor te lezen,
is onze gids.
 Waarom voorlezen, wat is de impact van een goed boek of verhaal op de
ontwikkeling van het kind? Welke mogelijkheden biedt een goed verhaal? Wat kun
je er allemaal uit halen?
 Hoe creëer je een gezellig kader om voor te lezen?
 Eenvoudige voorleestechnieken
 Stemtechniek
 Kennis maken met boeken. Veel boeken.

En ook zo?
De verwachtingen worden zo goed mogelijk in overleg ingeschat.
Verschillende formules zijn mogelijk.
 Een lezing, een initiatie in een paar belangrijke aspecten van voorlezen.
 Overzicht van concrete tips en knepen om goed voor te lezen
 Een workshop voorleestechniek en stemtechniek
 Hoofdzakelijk snuffelen in en praten over boeken
Om alles aan bod te laten komen is minstens een cyclus van 3 sessies nodig: gespreid
over 3 avonden of een hele dag (voormiddag+namiddag of namiddag+avond).

Ook dat!




Kennismaking met leuke boeken
Voor alle deelnemers de CD met het
Luisterlezerlied ‘Lezen is Leuk’
Een boekenlijst en synopsis

PRIJS
 € 250 voor 1 sessie of lezing.
 cyclus 3 sessies op één dag = € 450.
 Verplaatsing € 0.40/km vanuit Leuven.
Een sessie of lezing duurt 1,5 tot maximum 2u.
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Peutergepeuter
Vormingssessie & ontmoetingsmoment - boekjes voor baby’s & kleuters.
Voor wie?
Peuters samen met hun ouders, onthaalouders, medewerk(st)ers van crêches…

Door wie?
Gemeentelijke onthaaldienst, crêche, groep of vereniging van ouders

Hoezo?
We laten peuters van vormen en kleuren in allerlei baby- en peuterboekjes genieten en
zelf in verhaaltjes meespelen. In een ongedwongen sfeer kunnen ze inpikken of
afhaken.
Ondertussen maken de ouders en onthaalouders kennis met boeken voor baby’s en
peuters en de rol die boeken (kunnen) spelen in het groeiproces.
Ideaal bij een ontmoetingsmoment van de ouders en onthaalouders of medewerk(st)ers
van crèches, samen met de kinderen. ’s Ochtends bij voorkeur, gezien de
middagslaapjes.

En ook zo?
Kan ook als bijeekomst voor families met baby’s en peuters in de bib, bv.
Of alleen voor de begeleiding, ouders, personeel crèches, studenten kinderverzorging...
overdag of ’s avonds.

Ook dat!




Kennismaking met leuke boeken
Aandacht voor project Boekbaby’s in de openbare bibliotheken
Voor de deelnemers een lijst met boekjes

PRIJS


€ 450 voor een vorming van 1.5 tot 2 uur met ontmoetingsmoment “Hoezo?”.
Begeleid door 2 personen.
 € 250 voor sessie of lezing alleen met begeleid(st)ers of ouders “En ook zo?”
 Verplaatsing € 0.40/km vanuit Leuven.
Een sessie of lezing duurt 1,5 tot 2u.
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