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UITNODIGING 

 

Geachte heer, mevrouw / Beste Vriend, 

Voor de leden van de Vriendenvereniging van het Onderwijsmuseum organiseren we speciale 

activiteiten. Jaarlijks is er een lezing over jeugd- en jongerenliteratuur ter herinnering aan ons oud-lid 

Frits Huiskamp, die in 2004 de Hieronymus van Alphenprijs kreeg uitgereikt voor zijn onderzoek en 

publicaties over jeugdboeken in de periode 1800-1840. Dit jaar willen we ons richten op de praktijk 

van het huidige literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Het bestuur van de 

Vriendenvereniging nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst. 

Dinsdagmiddag 30 oktober 2018 van 13.30 uur tot 16.00 uur 

in het Nationaal Onderwijsmuseum: 

 

De jeugd leest (niet)! 
Lezing door Diana Rozendaal 

 

Hoe belangrijk is literatuur nog op school? 

Wat is al decennialang het favoriete boek op 

de leeslijst? 

Was het literatuuronderwijs vroeger beter? 

Hoe krijg je jongeren überhaupt aan het lezen? 

 

 

 

 

http://www.onderwijsmuseum.nl/


Pagina 2 van 2 
 

Ver. Vrienden van het Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht, www.onderwijsmuseum.nl 

Deze en andere vragen zal Diana Rozendaal, secretaris van onze vriendenvereniging, proberen te 

beantwoorden in een les over literatuuronderwijs. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring als docent 

Nederlands in het voortgezet onderwijs en op de pabo. Het is een van haar missies om jongeren te 

enthousiasmeren voor literatuur. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op deze bijeenkomst. Introducés zijn welkom. Tijdens de pauze krijgt 

u een kopje thee of koffie aangeboden. Natuurlijk bent u voor of na de lezing van harte welkom in het 

museum en het museumcafé. Hebt u de smakelijke lunch al geprobeerd die daar wordt geserveerd? 

En heeft u de kleine tentoonstelling ‘90 jaar Montessori-onderwijs in Dordrecht’ al gezien? 

Namens het bestuur,  

Marianne Pas, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

AANMELDING: 

Wilt u uw komst vóór 25 oktober aanmelden via de mail: vrienden@onderwijsmuseum.nl? 

Toegang tot de lezing is voor leden gratis, introducés betalen € 5,00 p.p. plus de entree tot het 

museum (gratis met de Museumkaart). U krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. 

 

Gebruikt u liever de post? Stuur dan een bericht met onderstaande informatie vóór 25 oktober aan:  

Ver. Vrienden van het Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht.  
 
NAAM:      WOONPLAATS:    

Ik kom met   ………….. leden en ………… introducés  naar de lezing op dinsdag 30 oktober 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAAL ONDERWIJSMUSEUM, Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht. 

Komt u met de trein? Verlaat station Dordrecht aan de centrumzijde en dan linksaf de Burgemeester de 

Raadtsingel volgen. Na 7 minuten vindt u aan uw rechterhand het museum. 

Rondom het museum zijn meerdere parkeermogelijkheden: alleen betaald parkeren!  

Bij parkeerterrein Weeskinderendijk kunt u gratis parkeren. Vanaf het parkeerterrein wandelt u ongeveer in 10 

minuten naar het museum. 
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