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Met dank aan alle finalisten van 2013

VOORLEESKAMPIOEN 2014 WORDT 
KINDERDIRECTEUR VAN HET KINDERBOEKENMUSEUM!
In het Kinderboekenmuseum in Den Haag ontdekken, beleven en maken kinderen de 
mooiste verhalen. Plezier in lezen en het aanwakkeren van de fantasie staan centraal 
in alle tentoonstellingen en activiteiten die het museum biedt. Sinds 2010 heeft het 
museum een kinderdirecteur. Deze vervult niet alleen een ceremoniële rol tijdens 
openingen en evenementen, maar ziet er ook op toe dat het museum genoeg leuke 
dingen organiseert voor kinderen. De Kinderdirecteur is natuurlijk ook ambassadeur van 
jeugdliteratuur en (voor)lezen. Hij of zij houdt van lezen én kan zich goed presenteren 
op een podium. Vandaar dat we sinds 2013 De Nationale Voorleeskampioen vragen een 
jaar lang Kinderboekendirecteur van het Kinderboekenmuseum te worden. ! DE NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD 20132014

Beste directie, beste leerkracht van groep 7/8,

De Nationale Voorleeswedstrijd staat weer voor de deur. 
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich voorbereiden op een  
spannende voorleeswedstrijd op hun school. In 20 jaar deden 
meer dan een miljoen kinderen mee aan De Nationale 
Voorleeswedstrijd, als geïnteresseerde luisteraar of als 
bevlogen voorlezer. Uw school doet toch ook weer mee?

De beste reden om mee 
te doen aan De Nationale 
Voorleeswedstrijd is dat het 
project kinderen motiveert te 
lezen en hun enthousiasme 
voor kinder- en jeugdboeken 
aanwakkert. Kinderen leren veel van elkaar tijdens de 
voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement helpt daarbij een 
handje. Het mooie kinderboekenaanbod om uit te kiezen, 
het grote aantal deelnemers, de plezierige spanning, de 
enthousiaste supporters en de media-aandacht maken 
de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. En is het 
niet fantastisch als je je, als leerling uit groep 7 of 8, 

schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in je 
regio en wellicht in de provinciale finale komt te staan? 
Op 21 mei 2014 wordt tijdens een zinderende landelijke 
finale, waarbij de hele klas mag komen, De Nationale 
Voorleeskampioen gekozen. Wie weet zit De Nationale 
Voorleeskampioen 2014 wel op uw school?!

Dit spelregelboek geeft u een 
handreiking voor het organiseren 
van uw schoolronde. Ook worden 
de vervolgrondes toegelicht. 
Verder vindt u boekentips, 
informatie over boekkeuze, het 

selecteren van een fragment en de wijze van jureren.

Stichting Lezen wenst alle voorlezers heel veel succes en 
wellicht tot ziens bij de landelijk finale. 

Agnes van Montfoort
projectleider basisonderwijs Stichting Lezen

Let op: vanaf dit jaar kunt u de schoolkampioen uitsluitend DIGITAAL aanmelden. Binnen een week na 
aanmelding ontvangt u de bevestigingsbrief, een medaille en een nota voor deelname van € 25*.  
Dit bedrag gaat naar de bibliotheken die de vervolgrondes organiseren. Bibliotheken mogen nooit 
extra geld vragen voor De Nationale Voorleeswedstrijd. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan 
contact op met de PSO in uw regio of mail: info@denationalevoorleeswedstrijd.nl

Heeft u geen deelname- of bevestigingspakket ontvangen? Door in te loggen op onze website kunt 
u gemakkelijk controleren of u wel een pakket heeft aangevraagd en of uw schoolkampioen is 
aangemeld. Kijk ook even bij meest gestelde vragen wat u precies kunt doen mocht er iets niet goed 
zijn gegaan. Daarna nog vragen? Mail dan naar: info@denationalevoorleeswedstrijd.nl
Zonder bevestiging kan een schoolkampioen niet meedoen aan de vervolgrondes.

* na 6 jaar ongewijzigd te zijn geweest, is het bedrag dit jaar verhoogt van € 19,50 naar € 25.

“Als je als leerling de beste voorlezer 
van de school wordt en je school mag 
vertegenwoordigen, vergeet je dat 

de rest van je leven niet.”
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Uw eigen schoolronde
Leerlingen informeren
De leerkrachten uit groep 7 en groep 8 kunnen samen of in 
hun eigen groep het startsein geven voor de voorrondes op 
school. Informeer de leerlingen over:
•  De schoolronde(s) en de vervolgrondes.
•  Verschillende aspecten van goed voorlezen: wanneer  

is het prettig om naar een voorlezer te luisteren?  
Waar moet hij/zij opletten? Het juryformulier (even 
kopiëren of op het digibord laten zien) is hierbij een 
handig hulpmiddel.

DE VOORLEESWEDSTRIJD  STAP VOOR STAP

» Stap 1  periode tot 1 december 2013

De Kinderboekenweek (2 tot en met 13 oktober) is een 
goede aanleiding om een schoolronde te organiseren. 
Leerlingen uit uw groep die mee willen doen, kunnen zich 
bij u opgeven. U kunt er ook voor kiezen om alle leerlingen 
uit uw groep mee te laten doen.

Boeken kiezen
U kunt leerlingen helpen met het kiezen van een boek :
•  Gebruik de boekentips in dit spelregelboek.
•  Zoek samen op leesplein.nl of boekenzoeker.org.
•  Maak gebruik van het advies van de (kinder)boekhandel 

of bibliotheek.
•  Bespreek hoe je een boek kunt vinden dat bij je past.

Als de boekkeuze is gemaakt kunnen de voorlezers zelf aan 
de slag met hun voorbereiding. Uw hulp en morele steun 
zullen daarbij welkom zijn.

De schoolwedstrijd
Tijd voor de wedstrijd! Hoe u de wedstrijd organiseert is 
aan u. Enkele opties:
•  Groep 7 en groep 8 samen of twee wedstrijden: één in 

groep 7 en één in groep 8 met nog een eindronde.
•  Uitsluitend voor groep 7 of groep 8.

•  Met luisteraars uit andere groepen (5 en/of 6) of alleen 
luisteraars uit de eigen groep.

Let op: bibliotheken mogen geen extra geld 
vragen voor De Nationale Voorleeswedstrijd.

Jurering
Voor de jurering is het volgende belangrijk:
•  Gebruik altijd het jureringsformulier. Dit wordt ook bij de 

vervolgrondes gebruikt.
•  Kies een groep kinderen om te jureren of een 

professionele jury waarin bijvoorbeeld een leerkracht  
uit een andere groep, een schrijver of bibliothecaris 
zitting heeft.

•  De juryleden letten op alle aspecten of de jurytaken 
worden verdeeld.

•  Een vaste juryvoorzitter (een volwassene) is handig  
(liefst voor een aantal jaar). Hij of zij zorgt onder meer 
voor de puntentelling. 

•  Geef alle voorlezers positief commentaar. Eventuele 
voorleestips voor de vervolgronde komen later wel. 

•  Voor uw schoolkampioen is er een oorkonde (zit in dit 
gratis deelnamepakket) die u na afloop van de wedstrijd 
kunt geven.

Schoolkampioen digitaal aanmelden vóór 1 december!
Na de schoolronde geeft u uw schoolkampioen op via 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. U regelt dit vóór 
1 december 2013. Binnen een week ontvangt u een 

bevestigingsbrief. Pas dan is de aanmelding definitief en 
kan uw kampioen door naar de vervolgrondes.
Bij de bevestigingsbrief ontvangt u een medaille voor de 
schoolkampioen en een aangehechte acceptgiro voor de 
deelnamekosten van € 25. 

Op onze website www.denationalevoorleeswedstrijd.nl  
kunt u via uw eigen account uw status bekijken. Is uw 
schoolkampioen aangemeld? Is het bevestigingspakket al 
verzonden? Zijn mijn contactgegevens wel correct? Via uw 
eigen account krijgt u antwoord op al deze vragen. Meer 
informatie kunt u terugvinden bij meest gestelde vragen. 
Mocht uw vraag er toch niet bij staan, dan kunt u contact 
opnemen met info@denationalevoorleeswedstrijd.nl of 
bellen met 020 3457212.

Tips voor de schoolronde
» Wanneer u alle leerlingen van uw 
groep betrekt in de voorbereiding 
(het beoordelen van voorlezen, het 
kiezen van een boek en dergelijke) is 
deelname aan de schoolwedstrijd leuk 
en leerzaam voor alle leerlingen en 
inpasbaar in het reguliere curriculum.

» Probeer leerlingen te motiveren 
om te kiezen voor een verrassende, 
minder bekende, literair auteur  
(zie: leestips). 
» Haal jongens over de streep om 
mee te doen! Er zijn genoeg boeken 
(met bijvoorbeeld veel humor, 
spanning of sport) om ook hen aan het 
(voor)lezen te krijgen.

“De ene leerling heeft een hoger niveau 
dan de andere, maar dat maakt niet uit. 
De kinderen leren elkaar respecteren, 

en complimenten en tips geven.”

“Kinderen en ouders vinden 
het super. Nodig ook ouders uit 

tijdens de schoolfinale!”
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»  Stap 2  periode januari tot half maart 2014

Kwart en halve finales
Het aantal tussenrondes dat de bibliotheken zullen 
organiseren is afhankelijk van het aantal deelnemers in de 
regio waar uw school staat. 
U kunt uw schoolkampioen goed helpen met de 
voorbereiding op de vervolgrondes:
•  Is het een goedgekozen fragment en duurt het niet langer 

dan 5 minuten inclusief de introductie? 
•  Oefen een paar keer voor de groep, die dan opbouwend 

commentaar kan leveren.
•  Deel de voorleestips die achterin dit spelregelboek staan 

uit en bespreek ze.

In januari of februari neemt een bibliotheekmedewerker 
al dan niet samen met de coördinator van de Provinciale 
Service Organisatie (PSO) contact met u en uw 
schoolkampioen op. Zij organiseren gezamenlijk de 
vervolgrondes, doorgaans beginnend met een kwartfinale 
gevolgd door een halve finale. 

» Stap 3  periode half maart tot half april 2014

Provinciale finale
Kandidaten die doorgaan naar de provinciale 
finale moeten een nieuw fragment kiezen uit 
hetzelfde boek of uit een ander boek. Dit fragment mogen 
ze als ze willen ook tijdens de landelijke finale voorlezen.

Van half maart tot half april 2014 worden de winnaars van 
de halve finales uitgenodigd voor de provinciale finale.  
De winnaar van de provinciale finale krijgt een oorkonde. 
De provinciale finale is een feestelijke gebeurtenis met een 
(muzikaal) optreden, meestal in een groot theater. 

» Stap 4  21 mei 2014

Landelijke finale
Uiteindelijk gaat uit elke provincie één kandidaat door naar 
de landelijke finale in Utrecht op 21 mei 2014. Tijdens de 
landelijke finale leest iedere provinciale winnaar een 
fragment voor uit een zelfgekozen boek. Ook lezen alle 
kandidaten onvoorbereid voor uit een boek dat ze op de 
finaledag krijgen uitgereikt. Het onvoorbereid lezen weegt 
mee in het oordeel van de jury. 
De landelijke finale is een fantastisch voorleesfeest, 
waar de hele klas naar toe mag en wordt opgehaald én 
thuisgebracht! Tussen de voorleessessies door treedt een 
populaire groep/artiest op. De finale krijgt veel aandacht 
van de dag- en weekbladen en van radio en tv.  
De Nationale Voorleeskampioen krijgt een wisseltrofee 
voor school, een eigen trofee en boekenbonnen.  
De landelijke winnaar wordt een jaar lang Kinderdirecteur 
van het eigentijdse Kinderboekenmuseum.

Tips voor de vervolgrondes
» Van de bibliotheek hoort 
u hoeveel supporters de 
kandidaat mee kan brengen in 
de vervolgrondes. Het is goed te 
inventariseren hoeveel familie en 
vrienden er naast klasgenoten mee 
willen. Mochten er meer fans zijn 
dan er plaats is, dan kunt u het aantal 
genodigden per kandidaat beperken 
en/of een loting instellen onder 
leerlingen. Bespreek in ieder geval 
met uw leerlingen dat straks álle 
deelnemers aangemoedigd dienen 
te worden en niet alleen de eigen 
schoolgenoot. 
» Het is voor uw schoolkampioen 
erg belangrijk dat u als leerkracht bij 
elke ronde aanwezig bent (en niet 
alleen de ouders) om zo de nodige 
steun te geven.
» De klasgenoten van de 
schoolkampioen kunnen een 
spandoek maken. Een yell bedenken 
en instuderen werkt ook goed.
» Na afloop van een vervolgronde 
wil iedereen natuurlijk (nog eens) 
horen hoe het is gegaan. Daarom is 
het leuk berichten over de wedstrijd 
te verzamelen. Een bericht en foto op 
de schoolwebsite, in de schoolkrant 
of in het mededelingenblad voor 
de ouders mag niet ontbreken. Een 
filmpje op de website maakt het 
extra aantrekkelijk. En vergeet niet te 
twitteren over het verloop!
» Schoolkampioenen hebben bij de 
vervolgrondes (ter herkenning) hun 
medaille om. 

Belangrijk bij alle rondes!

Publiciteit
Bij de lokale pers is vaak veel belangstelling  
voor De Nationale Voorleeswedstrijd. Tips:
•  Stuur een uitnodiging voor de beslissende ronde op school.
•  Stuur achteraf een foto van de winnaar en informatie 

over de wedstrijd (hoe leuk het was, welke boeken favoriet 
waren, opmerkingen van de jury) naar de lokale media. 

Voor het benaderen van lokale media kunt u contact 
opnemen met uw plaatselijke bibliotheek en/of Provinciale 
Service Organisatie. Daar is een lijst beschikbaar van 
contactpersonen, net als bij de landelijke Organisatie van 
Lokale Omroepen in Nederland (OLON), 024 360 12 22, 
e-mail: buro@olon.nl.

Sponsoring
Het aantrekken van extra sponsors is aan bepaalde regels 
gebonden. Gaat het om een klein bedrag ter ondersteuning 
of enkele bijdragen in natura dan is er niets aan de hand. 
Een substantieel bedrag (vanaf € 1.000) kan echter slechts 
in overleg. Neemt u dan contact met ons op via  
info@denationalevoorleeswedstrijd.nl

Winnaars
Over de uitslag van de verschillende rondes kan niet 
worden gecorrespondeerd.

De schoolkampioen: op tijd aanmelden!
•  De schoolkampioen moet uit groep 7 of 8 komen. Leerlingen  

uit andere groepen worden niet toegelaten tot het vervolg - 
traject. Op school mogen natuurlijk wel aparte wedstrijden 
worden gehouden voor de onder-, midden- en bovenbouw.

•  Het aanmelden van de schoolkampioen moet vóór  
1 december 2013. Dit is alleen mogelijk via  
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. Na ontvangst van 
de bevestigingsbrief (binnen een week) en betaling van 
€ 25 kan uw leerling meedoen aan de vervolgrondes.

“Met elkaar zijn we er trots op dat 
een klasgenootje onze school gaat 

vertegenwoordigen in de ronde met 
andere scholen.” 76



Jef Aerts
Het kleine paradijs
Querido, 2012
In de stad van Lilita’s vader is iedereen rijk 
en gelukkig. Zelf woont Lilita daar niet. Toch 
is ze nieuwsgierig naar hoe het daar zal zijn. 
En ze wil graag haar vader leren kennen. Als 
ze twaalf is, besluit ze naar hem toe te gaan.

John Boyne (tekst) & Oliver Jeffers 
(illustraties)
De vreselijke belevenissen van 
Barnaby Brocket
Boekerij, 2013
De ouders van Barnaby Brocket willen niets 
liever dan normaal zijn. En laat nou juist 
hun zoon heel bijzonder zijn: Barnaby kan 
zweven! Op een dag laten zijn ouders hem 
met opzet ontsnappen in de lucht.

Frank Cottrell Boyce (tekst) & Joe Berger 
(illustraties)
Chitty Chitty Beng Beng vliegt weer
Gottmer, 2012
Lucy, Jem en kleine Harry gaan met 
hun ouders op wereldreis in een oud 
Volkswagenbusje. Al snel blijkt de bus veel 
meer te kunnen dan rijden. 

Laura Fitinghoff (tekst) & Svend Otto S 
(illustraties)
De kinderen van de grote fjeld
Ploegsma, 2007 (1e druk 1931)
Zeven kinderen lopen na de dood van hun 
moeder van huis weg. Ze willen niet in een 
armenhuis wonen. Samen met hun geit 
maken ze een lange tocht door Zweden.

Marjolijn Hof
De regels van drie 
Querido, 2013
De tweeling Twan en Linde gaan op bezoek 
bij hun opa in IJsland. Hun moeder vindt 
dat hij niet goed meer voor zichzelf kan 
zorgen. Opi Kas is het daar beslist niet  
mee eens!

Anke Kranendonk
Lynn!
Lemniscaat, 2013
Het is soms moeilijk jezelf te blijven. 
Althans, dat vindt Lynn. Moet ze meedoen 
met de populaire meisjes? Met wie wil ze 
vriendinnen zijn? Lynn merkt dat ze zichzelf 
steeds aanpast aan anderen. En dat wil ze 
eigenlijk niet…

Rindert Kromhout (tekst) &  
Annemarie van Haeringen (illustraties)
Die dag in Augustus 
Leopold, 2013
Op een dag in augustus wordt het dorp van 
Enrico getroffen door een aardbeving. Nooit 
meer zal het leven hetzelfde zijn. 

C.S. Lewis
De complete kronieken van Narnia
Callenbach, 2008 (1e druk 1956-1959)
Via een kledingkast is het mogelijk in het 
land Narnia te komen. Daar is de leeuw 
Aslan koning. Hij moet de strijd aanbinden 
met de boosaardige Witte Heks.

Janny van der Molen (tekst) & Martijn van 
der Linden (illustraties)
Buiten is het oorlog
Ploegsma, 2013
Voor haar dertiende verjaardag kreeg 
Anne Frank een dagboek. Dat werd later 
wereldberoemd. Anne maakte dat zelf 
niet meer mee. Ze stierf in 1945 in een 
concentratiekamp. Janny van der Molen 
vertelt je alles over Annes leven. 

Moni Nilsson-Brännström
De vader met de grote schoenen 
Moon, 2012
Pita’s ouders zijn pas gescheiden. Ze moet 
wel even wennen aan de nieuwe situatie. 
Gelukkig heeft ze haar beste vriend Svenne.

R.J. Palacio
Wonder 
Querido, 2013
August is geboren met een zeer ernstig 
mismaakt gezicht. Hij is al zevenentwintig 
keer geopereerd. Daardoor is hij nog nooit 
naar school geweest. Maar daar komt 
nu verandering in. Zal zijn uiterlijk voor 
problemen zorgen?

Niki Smit
100% Julia
De Fontein, 2012
Julia is met haar ouders naar Londen 
verhuisd. Ze doet mee aan een auditie, 
wat haar een rol oplevert in de bekende 
serie 'Primrose Hills'. Julia geniet van haar 
nieuwe leventje vol glitter en glamour.

Emiel de Wild
Broergeheim
Leopold, 2013
Waar is de broer van Joeri gebleven? Op 
een dag zeggen zijn ouders dat Stefan weg 
is. Joeri merkt aan alles dat er iets vreselijks 
gebeurd is. Hij schrijft brieven aan zijn broer, 
maar antwoord krijgt hij niet.

Anna Woltz
Mijn bijzonder rare week met Tess 
Querido, 2013
Als Samuel met zijn ouders met 
vakantie is op Texel leert 
hij Tess kennen. Tess weet 
niet wie haar vader is. En 
daar moet nu maar eens 
verandering in komen!

BOEKENTIPS Samenstelling: Wilma van der Pennen.

98



Wat is een geschikt boek, wat mag wel en niet?
•  Het is belangrijk dat je als voorlezer enthousiast over je 

boek bent en dat het leuk is om naar te luisteren.
•  Je mag alleen een boek voorlezen dat bedoeld is voor 

groep 7/8 (geen A-boek of een ander te makkelijk boek).
•  Niet toegestaan: een zelfgeschreven boek, een 

prentenboek, een tijdschrift, een gedicht, een schoolboek 
of een fotokopie.

•  Een voorleesboek in dialect is toegestaan tijdens de 
schoolronde en vervolgrondes. Tijdens de provinciale- en 
landelijke finale is het niet mogelijk. 

•  Het fragment uit een boek wordt in zijn geheel 
voorgelezen. Er mogen geen stukken worden weggelaten.

Deelnemers kunnen thuis, op school, in de bibliotheek, in 
de (kinder)boekhandel, bij de leestips in het spelregelboek 
of bijvoorbeeld op www.leesplein.nl of  
www.boekenzoeker.org geschikte boeken vinden.

Wat is een bruikbaar fragment?
•  Een afgerond stuk. Een open einde mag om de luisteraars 

nieuwsgierig te maken voor het vervolg van het verhaal.
•  Een fragment waarin niet te veel personen voorkomen. 

Een fragment met veel personen is lastig te volgen voor 
de luisteraar die het boek niet kent.

Hoe lang mag het voorlezen duren?
Het voorlezen van de inleiding 
plus het fragment mag maximaal 
vijf minuten in beslag nemen. 
Het minimum is drie minuten. 
Een deelnemer kan in de 
voorbereiding het fragment  
rustig voorlezen en de tijd 
(stopwatch) bijhouden.
Soms kan te lang voorlezen reden 
zijn om niet door te mogen!

Wat zegt een deelnemer in de inleiding?
•  Verplicht: titel van het boek, auteur (eventueel 

illustrator), en (heel kort!) wat er vooraf is gegaan aan het 
voorgelezen fragment zodat luisteraars snappen waar het 
verhaal over gaat. De deelnemer mag dit ook opschrijven 
en oplezen.

•  Waarom hij/zij dit boek gekozen heeft en eigen naam, 
naam school en plaats.

Waar let de jury vooral op?
•  Duidelijk en rustig spreken.
•  Het publiek kunnen meeslepen in het verhaal.
•  De juiste klemtonen. 
•  Contact met het publiek, af en toe de  

luisteraars aankijken.
•  Eigen stem gebruiken: GEEN stemmetjes, GEEN gebaren 

en toneelspel. Een goede voorlezer blijft dicht bij 
zijn/haar eigen stem en gebruikt bijvoorbeeld kleine 
verschillen in tempo, leest iets harder of iets zachter om 
een sfeer of emotie duidelijk te maken.

•  Niet schreeuwen.
•  Af en toe verspreken is niet erg en wordt niet  

negatief beoordeeld. 

Oefentip voor deelnemers
» Lees je fragment een paar keer voor (thuis 
of op school) en vraag tips. Lees het niet zo 
vaak voor dat je het uit je hoofd kent.
» Lees ook nog eens het voorafgaande zodat 
je echt ‘in het verhaal zit’ als je gaat lezen.
» Probeer bij het voorlezen aan het publiek 
het verhaal voor je te zien (ook al ken je de 
tekst natuurlijk al). Dan wordt het verhaal 
boeiender voor de luisteraars.
» Bekijk het juryformulier goed!

VOORAF LEZEN! BELANGRIJK VOOR DEELNEMERS EN JURYLEDEN

“Leerlingen luisteren tijdens de 
voorrondes in de klas naar heel veel leuke 
boekfragmenten, omdat alle deelnemers 
zelf een boek kiezen dat ze humoristisch, 
spannend of gewoon leuk vinden. Ze zullen 
daarna gemakkelijker zelf een mooi boek 
kiezen in de schoolbieb of bibliotheek.” 

"Minder goede lezers worden ook 
enthousiast en doen zelfs mee 

aan de wedstrijd. Ook kinderen 
met dyslexie kunnen voorlezen 
(onze schoolkampioen is zwaar 

dyslectisch!), al hebben ze wat meer 
voorbereiding nodig.”

Zoek een boek dat bij je past op : www.boekenzoeker.org 

OP ZOEK  
NAAR 
EEN BOEK? 
WWW. 
BOEKEN
ZOEKER 
.ORG 

Boekenzoeker.org is een project van de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen Nederland en Stichting Lezen Vlaanderen
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Naam voorlezer               

Titel boek/naam auteur              
 

6 7 8 9 10 opmerkingen

1.  De nadruk wordt steeds op de goede 
plaats gelegd.

2.  De kandidaat leest in een prettig tempo 
voor (niet te snel, niet te langzaam).

3.  Er zijn tempowisselingen waar dat 
nodig is.

4.  Het stemgebruik past bij het verhaal  
(geen stemmetjes!). 

5.  De emotie wordt juist overgebracht. 

6.  De kandidaat kijkt het publiek zo nu en 
dan eens aan.

7.  Het publiek wordt helemaal 
meegevoerd in het verhaal.

8.  De kandidaat is verstaanbaar. 

9.  De fragmentkeuze is:  
(denk aan: originaliteit, mooi geheel of 
spannend open einde).

10.  Landelijke finale: het voorlezen van de 
onvoorbereide tekst:

Totaal aantal punten:

Deze kandidaat maakt kans te winnen.        nee   ja, misschien op plaats             (1, 2 of 3)

Waar let de jury op?
Tijdens De Nationale Voorleeswedstrijd hebben de jury’s 
een leuke maar zware taak. Het is belangrijk dat alle 
jury’s, dus ook die op school, op dezelfde manier over de 
prestaties oordelen. Het juryformulier dient ook al bij de 
schoolronde te worden gebruikt. Het juryformulier is een 
leidraad voor de beoordeling.

Stemmetjes
Voor veel kinderen is het gebruik van stemmetjes een val-
kuil. Ze overdrijven te veel en keren niet steeds terug naar 
hun eigen stem. Om die reden wordt dit afgeraden en niet 
positief beoordeeld. Werken met toonverschil is genoeg.

Samenstelling van de jury
Kinderen hebben recht op een deskundig oordeel. Het is 
goed als er ten minste één vast, volwassen jurylid is (of een 
jurybegeleider) die een aantal jaar deze taak vervult.  
Van kinderen die het jaar ervoor gewonnen hebben,  
kan niet verwacht worden dat ze een afgewogen oordeel 
kunnen vormen over leeftijdsgenootjes. Een rol bij de 
prijsuitreiking of als eregast past hen beter.
Een oneven aantal juryleden heeft, met oog op een 
eventuele stemming, de voorkeur.

Werkwijze van de jury
•  De jury is ruim op tijd aanwezig en bespreekt van te voren 

de beoordelingscriteria (juryformulier).
•  De jurybegeleider bespreekt de wijze van beoordelen: 

worden de punten opgeteld? Worden eerst de afvallers 
geselecteerd? Kiest iedereen een nummer 1, 2, en 3 en 
wordt dit vervolgens besproken? Wat gebeurt er op welk 
jurymoment/in welke pauze? Verschillende opties zijn 
mogelijk. De tijdsdruk is altijd hoog.

•  De juryleden lezen bij de voorbespreking éérst de 
paragraaf ‘Vooraf lezen! Belangrijk voor deelnemers 
en juryleden’. Dit om te voorkomen dat een kind dat 
bijvoorbeeld toneel speelt of schreeuwt toch wint.

•  De juryvoorzitter laat weten dat over alle kandidaten 
of over de nummers 1,2 en 3 kort iets positiefs 
wordt opgeschreven dat de jury kan melden bij de 
prijsuitreiking. De jury geeft geen negatief commentaar 
ook niet in de vorm van ‘tips’.

•  De jury verdeelt de taken bij de prijsuitreiking.

Tip voor juryleden
Luister eerst even voordat u begint 
met scoren. In het begin zijn de 
voorlezers soms nog zenuwachtig.

NB Digitaal stemmen mag niet in 
plaats komen van de jurering ter 
plaatse. Hoe een voorlezer overkomt 
bij het publiek kan alleen beoordeeld 
worden door een jury die bij het 
voorlezen aanwezig is.

VOOR DE JURYLEDEN

JURYFORMULIER

matig
voldoende

goed uitstekend

perfect
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PROVINCIALE SERVICE ORGANISATIES 
Contactpersonen, adressen en telefoonnummers

AANMELDEN SCHOOLKAMPIOEN

»  Biblionet Groningen 
De Mudden 18 - 9747 AW,  
Postbus 2503 - 9704 CM, Groningen 
Mw. M. de Groot (Margreet),  
m.degroot@mijneigenbibliotheek.nl, 050 365 01 30

 
»  Rijnbrinkgroep – provincie Gelderland 

Zeelandsingel 40 - 6845 BH,  
Postbus 9052 - 6800 GR, Arnhem 
Mw. C. Melissen (Constance),  
constance.melissen@rijnbrinkgroep.nl, 026 386 02 66

»  Cubiss Limburg 
Mercator 1 - 6135 KW,  
Postbus 5125 - 6130 PC, Sittard 
Mw. E. Cuijpers (Elly),  
e.cuijpers@cubiss.nl, 046 420 80 09, m 06 183 825 09

»  Bibliotheekservice Fryslân  
Zuiderkruisweg 4 - 8938 AP,  
Postbus 7507 - 8903 JM, Leeuwarden 
Mw. J. Straatsma (Janneke),  
j.straatsma@bfrl.nl, 058 284 77 21

»  BISC - Bibliotheek Service Centrum 
Onderdoor 160 - 3995 DX,  
Postbus 650 - 3990 DR, Houten 
Mw. M. van der Meij (Mieke),  
m.van.der.meij@biscutrecht.nl, 030 635 46 35

»  Cubiss Brabant 
Statenlaan 4 - 5042 RX, 
Postbus 90114 - 5000 LA, Tilburg 
Mw. I. de Jong (Ingrid),  
i.dejong@cubiss.nl, 013 465 67 00, m 06 226 94 541

»  Rijnbrinkgroep – provincie Overijssel 
Van Alphenstraat 11 - 7442 TW,  
Postbus 228 - 7440 AE, Nijverdal 
Mw. C. Bruggink (Carry),  
carry.bruggink@rijnbrinkgroep.nl, 0548 634 500

»  Biblionet Drenthe/afdeling Leespromotie en 
Communicatie  
Postbus 78 - 9400 AB, Assen 
Mw. E. Huizenga (Evelien),  
E.Huizenga@biblionetdrenthe.nl, 088 012 80 24

»  ProBiblio, Noord- en Zuid Holland  
Opaallaan 1180 - 2132 LN,  
Postbus 485 - 2130 AL, Hoofddorp 
G. Beemster (Gertruud) ,  
GBeemster@ProBiblio.nl, 023 554 61 86

»  SFB - Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken  
Oostvaardersdijk 01-13 8242 PA Lelystad 
Mw. S. Timmerman (Susan),  
s.timmerman@sfb-net.nl, 0320 269 551

»  Zeeuwse Bibliotheek  
Kousteensedijk 7 - 4331 JE,  
Postbus 8004 - 4330 EA, Middelburg 
Mw. S. Mes-Meijs (Sjannie),  
s.mes@zeeuwsebibliotheek.nl, 0118 654 253

Na inloggen krijgt u een overzicht van al 
uw gegevens.
U kunt zelf:
•  Uw contactgegevens controleren en 

eventueel wijzigen.
•  Zien of en wanneer u een 

deelnamepakket hebt aangevraagd.
•  Zien wanneer het deelnamepakket  

is verzonden.
•  Uw schoolkampioen aanmelden.
•  Zien wie er als schoolkampioen is 

aangemeld en wanneer.
•  Zien wanneer uw bevestigingsbrief 

(met medaille) is verzonden.
•  Zien of er een factuur voor de 

vervolgrondes is verstuurd en wanneer.

2013
14

DE NATIONALE VOORLEES-WEDSTRIJD

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

De Nationale Voorleeswedstrijd

Het aanmelden van uw schoolkampioen kan alleen digitaal via
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

“Lezen is leuk en leerzaam! Tegenwoordig wordt er 
steeds minder gelezen en het is goed om als school 

een signaal af te geven dat lezen belangrijk is.”
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