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Voorbeeld: omslag ‘De Stad’ met kleuters                      Voorbeeld: omslag ‘Samen’ met groep 1 t/m 8 

 
Taalvorming maakt al jaren op veel verschillende scholen prentenboeken met teksten en 
tekeningen van kinderen. 
Scholen die een prentenboekenproject met Taalvorming willen doen kunnen kiezen voor: 

1. Een bestaand format met een door ons aangedragen thema. 
2. Een eigen format op basis van een eigen thema (meerkosten ivm maatwerk) 

 
Bij 1 Bestaand format: 
 

A. Prentenboekenproject ‘De Stad’  
- Twee taalrondes per deelnemende groep, uitgevoerd door onze 

medewerkers.* 
- Wij vullen het bestaande format met teksten en tekeningen van de kinderen 

van jullie school. 
- Kleuren in overleg te kiezen door de school 
- Specificaties drukwerk en oplage in overleg met de school. 

 

 
 

Voorbeeldbladzijde: de Winkelstraat uit project ‘De Stad’ met kleuters 



B. Prentenboekenproject ‘Samen’  
- Twee taalrondes per deelnemende groep, uitgevoerd door onze medewerkers.* 
- Wij vullen het bestaande format met teksten en tekening van de kinderen van 

jullie school. 
- Keuze voor wel of geen ‘ganzenbordspel’ doorlopend onder de pagina’s. 
- Kleuren in overleg te kiezen door de school. 
- Specificaties drukwerk en oplage in overleg met de school. 

 

 
 

Voorbeeld: ‘Samen in coronatijd’ uit project ‘Samen’ met groep 1 t/m 8 

 
In overleg zijn eventueel ook andere thema’s mogelijk die passen binnen deze bestaande 
vormgevingsformats. Dit kan een meerprijs betekenen. 
 
 
Bij 2. Prentenboek op maat: 

Thema’s en onderwerpen in overleg de school, vormgeving op maat 
- Twee taalrondes per deelnemende groep, uitgevoerd door onze 

medewerkers.* 
- Wij ontwerpen een vormgeving op maat rond en met de teksten en 

tekeningen van de kinderen van jullie school. 
- Specificaties drukwerk en oplage in overleg met de school. 

  
*Als leerkrachten zelf voldoende ervaring hebben met het uitvoeren van taalrondes, kan 
onze inzet op dit onderdeel beperkt worden.  
 
 
De prijs wordt opgebouwd uit het aantal lessen dat Taalvorming op school geeft (minimaal 
twee per groep om tot goede teksten en tekeningen te komen), de kosten van vormgeving 
en de kosten van drukken.  
Een richtlijn voor de prijs:  bij 4 groepen (8 lessen) en een oplage van 100 (opmaak op basis 
van een bestaand thema, zachte kaft) komen de kosten op ongeveer 2.750 euro (nb. dit is 
een richtlijn, kosten zijn variabel). 

 


