
Videolessen met
kinderboekenschrijver Rian Visser

Schrijverscentrale.nl
Tel 31 (0)20 623 49 23 

Wil je een inspirerende lees- en schrijfles in de klas?

Dat kan met een videoles op maat. 

• Je kunt deze les geven wanneer het jou uitkomt. 
• In elke les zit een leuke schrijf- of tekenopdracht. 
• Nadat je de les gedaan hebt, kun je de resultaten naar Rian Visser mailen. 

Ook mogen de kinderen vragen stellen.
• Rian Visser reageert in een tweede video. 

Er zijn 4 programma’s.
Je kunt ze bestellen via De Schrijverscentrale.  
Zij geven ook informatie over de kosten. 

https://www.deschrijverscentrale.nl/


Wat is een videoles?

Voorlezen, vragen stellen aan de schrijver  

én een leuke schrijfopdracht!

Je krijgt een video van ongeveer 20 à 30 minuten. 
In de video zit altijd een leuke schrijf- of 
tekenopdracht. 

Rian Visser begeleidt de opdracht. Je kunt de video 
telkens even pauzeren zodat je tijd hebt om de 
stappen te doorlopen. Dat wordt in de video duidelijk 
aangegeven.

Nadat je de les gedaan hebt, kun je de resultaten naar Rian mailen of 
per post sturen. Ook mogen de leerlingen vragen stellen. 

Naar aanleiding van jullie mail maakt Rian per klas een video van 
ongeveer 15 minuten waarin ze antwoord geeft op de vragen en 
reageert op de werkstukken van de leerlingen. 

Er zijn 4 programma’s. 
Overleg over de inhoud is mogelijk. 



 bij Allee wensen vand e wereld

1. Alle wensen van de wereld

Poëzieles
Voor groep 3 t/m 8

‘Als ik mezelf niet ben, zou ik 
een oude boom kunnen zijn.’

Video 1
• Voorstellen
• Vertellen over het schrijven van gedichten
• Voorlezen
• Korte opdracht waarin de kinderen een gedicht 

schrijven

School mailt met de schrijver.

Video 2
Antwoord op vragen en reactie op ingezonden werk.
Na afloop kan worden gewerkt met de gratis digibordles (pdf) bij  
Alle wensen van de wereld.

http://www.rianvisser.nl/downloads/Poezieles_AlleWensenVanDeWereld_digibordles.pdf


2. Het geheim van de groene straat

Leesboek over natuur in de stad
Voor groep 3 en 4

‘Nu is het tijd  
om zelf iets te doen,
wij willen natuur,  
wij willen meer groen!’

Video 1
• Voorstellen
• Vertellen over het schrijven en de  

structuur van een verhaal
• Voorlezen
• Korte opdracht waarin de kinderen een stripverhaal tekenen en/of 

schrijven

School mailt met de schrijver.

Video 2
Antwoord op vragen en reactie op ingezonden werk.
Na afloop kan worden gewerkt met de gratis digibordles (pdf) bij  
Het geheim van de groene straat.

https://www.rianvisser.nl/downloads/HetGeheimVanDeGroeneStraat_digibordles.pdf


Grappige boeken over een ruimtemannetje
Voor groep 3 t/m 5

‘Hoe wordt een boek gemaakt? 
Hoe maken ze de kaft zo hard?’

Video 1
• Voorstellen
• Voorlezen
• Uitleg over het maken van een boek. Welke stappen 

zijn er? Hoe zien drukvellen eruit?
• Korte opdracht waarin de kinderen zelf een boekje 

vouwen. Daarna mogen ze bedenken wat voor soort 
boekje het wordt en er zelf in gaan werken. 

School mailt met de schrijver.

Video 2
Antwoord op vragen en reactie op ingezonden werk.
Na afloop kan de gratis digibordles (pdf) Hoe wordt 
een boek gemaakt? worden bekeken.

3. Blitz! Hoe wordt een boek gemaakt?

https://www.rianvisser.nl/downloads/HoeWordtEenBoekGemaakt.pdf


4. Robotoorlog. Kennis van de natuur

Spannende serie over de strijd van mensen  
tegen machines
Voor groep 5 t/m 8

‘Hoe overleef je in een 
woestijn?’

Video 1
• Voorstellen
• Vertellen over het belang van kennis van de natuur 

voor het schrijven van een verhaal
• Voorlezen van scènes waarin de natuur belangrijk is 

om te overleven
• Korte opdracht waarin de kinderen zelf een 

dierenrobot bedenken

School mailt met de schrijver.

Video 2
Na afloop kunnen de leerlingen op de website van 
Robotoorlog een gi-ga-groene survival doen. Onder 
de goede inzenders wordt na de Kinderboekenweek 
een boekpakket van Robotoorlog verloot. 

https://robotoorlog.nl/gi-ga-groene-survival/


Tot slot

Een videolessen is een leuk alternatief voor een live-bezoek

De voordelen:
• Afstand is geen probleem
• Meer kans op ruimte in de agenda van de auteur
• Je kunt de les geven wanneer het jou uitkomt
• Meer tijd, en wellicht meer impact, dan een uurtje in de klas

Boeken kan via De Schrijverscentrale. 
Je mag ook eerst contact opnemen met Rian Visser voor meer 
informatie. 
Mail: rian@rianvisser.nl

Bekijk een korte voorbeeldvideo.

Rian Visser won een Zilveren Griffel voor Alle wensen van de wereld. 

https://www.deschrijverscentrale.nl/
mailto:rian%40rianvisser.nl?subject=Videoles%20Rian%20Visser
https://youtu.be/lfCrieRlPpA

