English books in school! Quite an adventure!

Beste docenten en enthousiaste boekenwurmen,
Wij, als team Latte’s and Literature, een Engelse boeken- en spellen winkel in Breda, zijn natuurlijk
heel enthousiast over het feit dat jullie school een boekenpakket gaat inzetten.
In samenwerking met docente drama en Engels, Mirjam Wolff, is er een aantal leuke en verrassende
titels uitgekozen waar jullie leerlingen vast veel plezier aan gaan beleven. Om de leerlingen
enthousiast te maken over het lezen van Engelse boeken hebben we wat tips voor jullie op een rijtje
gezet. Sommige tips betreffen lezen of Engels in het algemeen, terwijl andere meer ideeën zijn hoe
de boeken gebruikt kunnen worden als uitgangspunt voor een les, een motivatie voor een
project(je), om een snelle leerling uit te dagen, om een ander vak aan het lezen te koppelen…
Kortom, we hopen dat je door onze ideeën geïnspireerd zal raken om van het lezen een favoriete
activiteit te maken. Prachtige boeken, prachtige verhalen die als springplank voor een ander vak of
doel kunnen dienen.
Maar, heel belangrijk, onze grootste wens is het, dat leerlingen door oefening en door de juiste wijze
van aanbieden, plezier in lezen ontwikkelen. Iedere leerkracht weet dat dit voor leerlingen zoveel kan
opleveren dat we een boek zouden kunnen vullen met de door lezen te verwachten groei op het
gebied van kennis, fantasie, empathie, leesvaardigheid, motivatie, expressie ...
We wensen jullie fijne uren met het boekenpakket en zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen!
Graag zoeken wij met jullie naar boeken op maat, naar nieuwe projecten, naar boeken voor een
voorstelling, een dramales, een historische gebeurtenis , “whatever”! Onze ervaring met boeken,
met scholen en met drama is groot en ons enthousiasme over lezen nog groter. Doe gerust eens een
beroep op ons, wij denken graag met u mee.
Vriendelijke groet,
Latte’s and Literature.
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What to do?
Voor alle boeken en voor alle lessen over boeken geldt; geen betere aanbeveling en sturing dan door
de docent die het boek gelezen heeft! Kies het boek wat je het meest aanspreekt om zelf te lezen.
Onderschat niet wat je weet van je leerling, je inhoudelijke vakkennis en je aanpak om lessen
boeiend te maken. Wat onze ideeën voor jouw klas ook zijn, jij bent altijd de docent die dichtbij is en
de relatie legt. Kinderen kijken af. Wanneer jij leest, enthousiast leest, je boeken creatief verwerkt en
navertelt, dán gaan jouw leerlingen lezen. Houd dat bij ieder boek voor ogen.
Voeg leuke tips of ervaringen toe aan de map zodat deze gebruikt kunnen worden door je collega’s
op andere scholen en er een leuke verzameling en wisselwerking ontstaat waar iedereen zijn
voordeel mee kan doen.
Prijsvraag;
Is jouw school of jouw klas enthousiast over het boekenpakket? Ben je zelf verrast door een klas of
een leerling?
Laat op je eigen manier zien wat jullie beleefd hebben met de boekenkist. Film, tekeningen,
recensies, een college, een voorleeswedstrijd, een prachtige persoonlijke verwerking, tips voor
andere leraren, alles is welkom.
Maak een foto of stuur het op. Mooie producten krijgen een vermelding op de site en elk jaar
verloten we een spelletjes pakket onder de winnaars.
Wanneer jouw school de topper van het jaar is, win je 3 spelletjes om in de klas te gebruiken om op
een leuke manier met Engels bezig te zijn.
Onder de leerlingen die de leukste en meest aanstekelijke review schrijven over 1 van de boeken die
in de kist zitten worden 3 pocket edities van “How To Wreck This Journal” van Kerry Smith verloot
Tip: Een interessante review gaat niet alleen over wat jij van het boek vond maar ook waar het boek
over gaat. Schrijf, in het Nederlands, een leuke, vlotte en objectieve recensie. Wie zijn de
hoofdpersonen, waar speelt het verhaal zich af, wat is in grote lijnen het plot van het verhaal, etc.
Heel belangrijk is natuurlijk dat je niet teveel verklapt !
Inzendingen: De winnaars worden eind Mei bekend gemaakt. Inzendingen kunnen op de site van
Latte’s and Literature geplaatst worden.
Lever het eindresultaat voor 15 Mei in per email, via info@lattesandliterature.com, ofwel per post
naar Latte’s and Literature, Nieuwstraat 18 , 4819 AN Breda
Vermeld hierbij duidelijk als onderwerp, Prijsvraag boekenpakket, de naam van de school, groep en
contactgegevens. Veel plezier en verras jezelf en ons!
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