Introductie
Deze map bevat informatie over de
tentoonstelling, de lesmaterialen
en de tips voor de begeleiding
van het programma. Daarnaast
vindt u flyers ter promotie van de
tentoonstelling bij scholen en andere
geïnteresseerden. Er is tevens een
korte, technische handleiding voor
de opbouw van de tentoonstelling.
Inhoud van de map
• introductie
• werkboek 1 (9-12 jaar)
• werkboek 2 (13-15 jaar)
• handleidingen voor de leerkracht
en tentoonstellingsbegeleider
• tips voor de begeleiding
• handleiding voor de opbouw
• promotie ﬂyers
De tentoonstelling
De tentoonstelling Lezen & schrijven
met Anne Frank is geschikt voor
kinderen van 9 tot en met 15 jaar.
Het bijbehorend lesmateriaal
bestaat uit twee werkboekjes:
van 9 tot 12 jaar en van 13 tot 15
jaar. De tentoonstelling is speciaal
ontwikkeld voor jonge lezers en
tieners en vertelt het verhaal van
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Anne Frank. Er is speciale aandacht
voor het dagboek van Anne Frank,
maar ook voor het verhaaltjesboek
en mooiezinnenboek van Anne.
De doelen
1 Anne Frank als schrijfster leren
kennen;
2 lezen en schrijven bevorderen
met Anne Frank als voorbeeld
via creatieve opdrachten;
3 leren over de geschiedenis van
de familie Frank.
De tentoonstelling staat het best in
een bibliotheek maar kan ook in een
andere locatie worden opgezet.
Het lesmateriaal
Het lesmateriaal is gratis online
beschikbaar op de website van
de Anne Frank Stichting (www.
annefrank.org). Ook de tips voor
de begeleiding van het programma
staan online. Deze tips zijn
bedoeld voor de medewerker op de
tentoonstellingslocatie (bijvoorbeeld
de bibliotheekmedewerker), maar ook
voor docenten.

De techniek
De tentoonstelling is gemakkelijk op te
bouwen. De handleiding legt puntsgewijs uit hoe de constructie op te
bouwen is en geeft tips voor het
creëren van een goed lees– en schrijf
klimaat.
Het programma
De bibliotheek (of andere locatie)
bouwt de tentoonstelling op, promoot
deze bij scholen in de buurt (m.b.v.
flyer) en ontvangt de groepen. Op de
flyer kunt u het emailadres van de
bibliotheek intypen en vervolgens
printen.
Per werkboek is er een handleiding
geschreven die puntsgewijs de
ontvangst beschrijft en handvatten
biedt.
De Anne Frank Stichting wenst u
veel succes bij de organisatie en
uitvoering van het programma!
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