
 

 

Jeugdboekenmaand  

in de bibliotheek van Oostende 
 

Online auteurslezingen 

 

1ste graad: Veerle Derave 

Veerle Derave is een Vlaams illustratrice en jeugdauteur. Ze is niet in één 

hokje onder te brengen; aan routine heeft ze lak. Maar in alles wat Veerle 

doet spelen twee grote passies een rol:  kinderen en creativiteit. Hou je 

tekenblad en potlood al maar klaar! 

 

 

2de graad: Marijke Umans 

Marijke Umans is van vele markten thuis. Deze duivelin-doet-

al schrijft jeugdboeken, schuimt de podia af met haar 

Roodvonkband en speelt regelmatig gastrollen in 

televisieseries en films. Haar jongste wapenfeit is ‘Mike, 

Gewoon Mike’, haar negentiende boek al, maar het eerste 

dat ze zelf heeft geïllustreerd. Marijke brengt bruisende 

boekvoorstellingen waarbij ze vertelt, speelt en zingt. 

 

 

3de graad: Kristof Devos 

 

Kristof Devos (Oostende, 1981) is een illustrator en auteur van kinderboeken. Hij 

debuteerde in 2013 met ‘Nooit is voor altijd’. Zijn illustraties werden meermaals 

internationaal bekroond. Hij geeft lezingen en workshops over verbeelding en 

inspiratie, in zowel binnen- als buitenland. 

 

 

Praktisch:  

- telkens 1 klas per sessie, behalve bij Kristof Devos (2 klassen) 
- nodig in de klas: een laptop met camera, een stabiele internetaansluiting en een beamer of 

smartboard. Je richt de camera op de klas. Een microfoon is ook nodig zodat de leerlingen 
vragen kunnen stellen 

- duur: 50 min 
- inschrijven kan door je voorkeur en je gegevens te mailen naar educatie@oostende.be 

 

1ste graad Veerle Derave maandag 22 maart om 9.00, 10.30, 13.00 of 14.30 uur 

2de graad Marijke Umans donderdag 18 maart om 9.30, 10.45, 13.00 of 14.15 uur 

3de graad Kristof Devos vrijdag 19 maart om 13.00 of 14.00 uur  

 



 

 

Bibsterspel 

Speciaal voor Jeugdboekenmaand 2021 werd een Bibsterspel 

ontwikkeld dat je coronaveilig in je klas kan spelen. (3de-6de leerjaar). 

In vijf filmpjes geven de bekende Jeugdboekenmaand-ambassadeurs 

een opdracht aan de spelers. De andere vijf vragen gaan over boeken 

en de Jeugdboekenmaand. 

➔ Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 

educatie@oostende.be. Wij bezorgen je dan de nodige 

gegevens voor dit digitale spel. 

Voer voor de klasbibliotheek 

 Bij 'feest' horen 'geschenkjes. We wilden dit gegeven aangrijpen om een 

beetje tegemoet te komen aan de vraag naar boeken voor de 

schoolbibliotheken. We maakten een selectie uit de afgevoerde boeken, en 

pakten die mooi in. Gaande van prentenboeken tot romans voor jongeren. 

Ieder kind mag bij zijn/haar bibbezoek één cadeautje uitkiezen. Het is de 

bedoeling dat die boeken na het lezen (of direct als het niet aansluit bij de 

leeftijd/interesses van het kind) meegenomen worden naar school en in de 

klasbib terechtkomen. 

 

Nascholing voor leerkrachten - digitaal 

Aan de slag met kamishibai  
 

 
Bij dit Japanse verteltheater verschuif je al vertellend de platen en komt het 
verhaal tot leven. Een magisch spektakel voor kinderen! 
Wil je weten of kamishibai ook bruikbaar is in de klas, de kinderopvang of 
gewoon thuis? Wil je samen op zoek gaan naar geschikte verhalen en die ook 
uitproberen? Wil je tips en tricks om zelf met kamishibai aan de slag te gaan? 
Ervaringsdeskundige Inge Umans vertelt je er alles over in deze gratis vorming.  

 
 

dinsdag 23 maart 2021 | van 19.00 tot 21.00 uur | schrijf in via bibliotheek@oostende.be  
 
 

Het belang van gender- en seksuele diversiteit in kinder- en jeugdliteratuur 
 

Wat vertellen de kinderboeken van tegenwoordig over gender- en seksuele 
diversiteit? Welke invloed heeft dat op het mensbeeld van onze kinderen? Dat 
pluizen we uit in dit prettig gestoord webinar. Geen theoretische uiteenzetting, 
wel een belevenis op zich waarin we voluit digitaal in de boeken duiken. 
Steffie De Baerdemaeker is enthousiast leerkracht, onderwijsinspirator en 
jeugdboekenbeest. Kleuter- en kinderboeken spelen een hoofdrol in haar 
jarenlange werk rond gender- en seksuele diversiteit. 

 
 
 
maandag 15 maart 2021 | van 20.00 tot 21.30 uur | schrijf in via bibliotheek@oostende.be  
 
Na inschrijving ontvang je een link waarmee je vanop je eigen laptop of pc kan deelnemen. 
 
Alle activiteiten van de bibliotheek zijn zoals steeds gratis. 
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