Lees, verwonder en … schrijf! – de training voor
leerkrachten!
Zijn jullie als school ook op zoek naar meer schrijf en leesplezier in de klas?
Willen jullie je leerkrachten van inspirerende schrijfopdrachten voorzien?
Dan is de training Lees, verwonder en ... schrijf echt iets voor jullie school!
Voor wie is de training bedoeld?
•

Leerkrachten van groep 3 tot en met 8

Wat leer je?
•

Hoe gebruik je de opdrachten uit Lees, verwonder en ... schrijf.

•

Hoe prikkel je de fantasie van je leerlingen en hoe zet je het schrijfmotortje
aan?

•

Inzicht krijgen in het bedenken van creatieve schrijfopdrachten, gebruik makend
van boeken, het nieuws, spreekwoorden en veel meer.

•

Als bonus krijg je ook nog een aantal hele bijzondere leesbevorderingstips.

Hoe leer je?
•

De training bestaat voor een deel uit oefeningen uit het boek. Door zelf aan te
slag te gaan, ervaar je wat de leerlingen tijdens de schrijflessen van Li ervaren.

•

Het overige deel vertelt Li over haar ervaringen, laat ze zien hoe ze zelf
opdrachten bedenkt en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en het gesprek
aan te gaan.

Wat maakt deze training zo bijzonder?
•

Deze training wordt gegeven door Li Lefébure.
Li is auteur van onder andere de succesvolle serie voor beginnende lezers over
Raaf en Papegaai, de serie Draakje Donatius en het boek Een vreemde aap (over
wereldberoemde primatoloog dr. Jane Goodall). Maar Li is vooral een kei in het
inspireren van leerkrachten en leerlingen. Ze heeft jarenlang ervaring als
gastdocent creatief schrijven in zowel Nederland als België en als
Schoolschrijver waar ze intensief met kinderen aan de slag gaat om het lees en
schrijfplezier te vergroten. Met haar aanstekelijk enthousiasme weet Li als geen
ander de creativiteit bij leerlingen en leerkrachten aan te wakkeren!

Waar vindt het plaats en wat kost het?
•

De training wordt bij jullie op school (in bijvoorbeeld de aula) verzorgd.

•

Op verzoek kan de training ook online, via Zoom plaatsvinden.

•

€695,= incl. materialen en het boek ‘Lees, verwonder en schrijf!’ voor elke
leerkracht!*

*D e pr ijs is gebaseerd op een groepsgrootte van 10 personen. Het is natuur lijk mogelijk om met meer
leer krachten deel te nemen. D e pr ijs zal dan met €35,= p.p toenemen. Vanzelfsprekend is dit inclusief
boek.

