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Voorleeskampioen 2019 wordt kinderdirecteur
van het Kinderboekenmuseum!

De kwartfinales, halve finales en
provinciale finales worden georganiseerd
door Bibliotheken en provinciale
ondersteuningsinstellingen.
Dit is een uitgave van Stichting Lezen.
Secretariaat De Nationale Voorleeswedstrijd:
020 – 723 19 63
Info@denationalevoorleeswedstrijd.nl
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

de website aanmelden. Direct na aanmelding
ontvangt u de bevestigingsmail met daarbij een

Beste directie, beste leerkracht van groep 7/8,

digitale factuur van € 25,– voor deelname, als
bijdrage aan de campagnekosten. Bij uitzondering

In de afgelopen 25 jaar hebben duizenden scholen De Nationale Voorlees-

kinderen de mooiste verhalen. Plezier in lezen en het aanwakkeren van de

kunnen Bibliotheken maximaal € 25,– extra vragen

wedstrijd omarmd als leesbevorderingsproject voor groep 7 en 8. Leuk dat uw

fantasie staan centraal in alle tentoonstellingen en activiteiten die het museum

als tegemoetkoming in hun kosten.

school ook (weer) meedoet!

bij openingen en evenementen en ziet erop toe dat het museum genoeg leuke

Heeft u geen deelnamepakket of bevestigingsmail

De beste reden om mee te doen aan De Nationale Voorleeswedstrijd is dat de

dingen organiseert voor kinderen. De kinderdirecteur houdt van lezen én kan

ontvangen? Door in te loggen op onze website kunt

campagne het enthousiasme bij kinderen voor kinder- en jeugdboeken en

zich goed presenteren op een podium. Vandaar dat we De Nationale Voorlees

u gemakkelijk controleren of u wel een pakket heeft

voor lezen aanwakkert. Kinderen leren veel van elkaar tijdens de voorlees-

kampioen vragen een jaar lang kinderboekendirecteur van het Kinderboeken-

aangevraagd en later ook of uw schoolkampioen is

wedstrijd. Het wedstrijdelement blijkt voor leerlingen in groep 7 en 8 heel

museum te worden.

aangemeld. Kijk ook even bij Veelgestelde vragen

aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de suppor-

(FAQ’s) wat u precies kunt doen, mocht er iets niet

ters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet fantastisch

goed zijn gegaan. Daarna nog vragen? Mail dan

als je je schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in je regio en

naar: info@denationalevoorleeswedstrijd.nl

wellicht in de provinciale finale komt te staan? En wie weet zit De Nationale

biedt. Sinds 2010 heeft het museum een kinderdirecteur. Deze is betrokken

“Voorleeskampioen worden is fantastisch, ik had het niet
willen missen. Al die mensen die voor je zitten en doodstil
luisteren. Het is een geweldige ervaring. Daarna mocht ik
een jaar lang kinderdirecteur zijn van het Kinderboekenmuseum
in Den Haag. Ik heb beroemde schrijvers geïnterviewd,
exposities mogen openen en ga zo maar door. Het is zonder
twijfel een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.”
Mees van Santen (De Nationaal Voorleeskampioen 2013)

Voorleeskampioen 2019 wel op uw school!

Steeds meer scholen doen mee!
bron cijfers: Stichting Lezen -projectadministratie

Op 22 mei 2019 wordt tijdens een zinderende landelijke finale De Nationale
Voorleeskampioen 2019 gekozen. Op die dag wordt de hele klas per bus
opgehaald en thuisgebracht.
Dit spelregelboek geeft u een handreiking voor het organiseren van uw

in 2018 50 %

schoolronde. Ook worden de vervolgrondes toegelicht. Verder vindt u infor
matie over boekkeuze, het selecteren van een fragment en de wijze van
jureren. Deze spelregels geven u de meest actuele informatie en helpen u bij

© Stichting Lezen, Amsterdam 2018
Ontwerp: lenaleen.nl
Foto campagnebeeld: donker-wit.com
Illustraties: welmoet.nl
Fotografie finale: Jørgen Koopmanschap
Citaten komen uit het rapport ‘Het besmet
kinderen met het lezen-is-leuk-virus!’,
Stichting Lezen 2013. Tevens zijn citaten
van oud-kampioenen opgenomen.
Met dank aan alle finalisten van 2018.
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In het Kinderboekenmuseum in Den Haag ontdekken, beleven en maken
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De Nationale Voorleeswedstrijd is een
campagne van Stichting Lezen, die samen met
de Bibliotheken wordt uitgevoerd.

Let op! U kunt de schoolkampioen uitsluitend via

200.000
leerlingen
1452

scholen

1997

55.247
leerlingen

3452

een goede voorbereiding.
Stichting Lezen wenst alle voorlezers heel veel succes en wellicht tot ziens
bij de landelijk finale.
Agnes van Montfoort,
projectleider basisonderwijs Stichting Lezen

scholen
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TIPS VOOR DE SCHOOLRONDE

DE VOORLEESWEDSTRIJD - STAP VOOR STAP

TIP 1. Vraag bij uw Bibliotheek naar de voorlees

STAP 1. TOT 1 DECEMBER 2018:
SCHOOLRONDE

workshop ‘Wij gaan voorlezen!’. De Bibliotheek kan
deze workshop op school geven. Kinderen krijgen
tijdens de workshop leuke voorleesoefeningen en tips

Leerlingen informeren

voor een originele boekkeuze. Het resultaat? Veel

De leerkrachten uit groep 7 en groep 8 kunnen samen of in hun eigen groep het

enthousiaste kinderen en meer deelnemers aan de

startsein geven voor de voorrondes op school. Informeer de leerlingen over:

schoolwedstrijd.

• de schoolronde(s) en de vervolgrondes;

TIP 2. Haal jongens over de streep om mee te

• de verschillende aspecten van goed voorlezen: wanneer is het prettig om naar

“De ene leerling heeft een hoger niveau
dan de andere, maar dat maakt niet uit.
De kinderen leren elkaar te respecteren,
en complimenten en tips te geven.”

Voor de jurering is het volgende belangrijk:
• Gebruik altijd het jureringsformulier (pag. 13). 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

EIGEN GEGEVENS BEHEREN

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

Op www.denationalevoorleeswedstrijd.nl kunt

een voorlezer te luisteren? Waar moet hij/zij op letten? Het juryformulier

u via uw eigen account uw status bekijken. Is uw

doen. Er zijn genoeg boeken (met bijvoorbeeld veel

(even kopiëren of op het digibord laten zien) is hierbij een handig hulpmiddel.

schoolkampioen aangemeld? Zijn uw contact

humor, spanning of sport) om ook hen aan het (voor)

Nog leuker: vraag de Bibliotheek de workshop ‘Wij gaan voorlezen’ te geven.

gegevens en factuuradres correct? Meer algemene

• Geef alle voorlezers positief commentaar. Willen kinderen tips om nog beter
voor te lezen, dan kan dat beter achteraf.
• Voor uw schoolkampioen is er een oorkonde (zit in het gratis deelname
pakket), die u na afloop van de wedstrijd kunt geven.

informatie vindt u bij Veelgestelde vragen (FAQ’s).

lezen te krijgen.

Boeken top 10 1997 - 2017

Jurering schoolronde(s)

De Kinderboekenweek (3 - 14 oktober) is een goede aanleiding om een school-

Komt u er toch niet uit, dan kunt u contact opne

ronde te organiseren. Leerlingen uit uw groep die mee willen doen, kunnen

men met info@denationalevoorleeswedstrijd.nl of

Na de schoolronde geeft u uw schoolkampioen vóór 1 december
2018 op via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

zich bij u opgeven. U kunt er ook voor kiezen om alle leerlingen uit uw groep

bellen met 020 – 723 19 63.

Binnen een week ontvangt u een bevestigingsmail. Pas dan is de aanmelding

mee te laten doen.

bron cijfers: Stichting Lezen -projectadministratie

Helpen boeken kiezen
U kunt leerlingen helpen met het kiezen van een boek:

definitief en kan uw kampioen door naar de vervolgrondes. Bij de bevestigingsmail ontvangt u een DIGITALE rekening voor de deelnamekosten van € 25. Bij
uitzondering kunnen Bibliotheken maximaal € 25 extra vragen als tegemoet
koming in hun kosten.

• Vraag de Voorleesworkshop aan bij de Bibliotheek.
• Zoek samen in de schoolbieb of 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 organiseren
Tijd voor de wedstrijd! Hoe u de wedstrijd organiseert, is aan u. Enkele opties:
• groep 7 en groep 8 samen of twee wedstrijden:
een in groep 7 en een 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.
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Meest gelezen schrijvers 1997 - 2017
bron cijfers: Stichting Lezen -projectadministratie
fotografen portretten: Carry Slee:© Jan Willem Kaldenbach
Mirjam Oldenhave: © Robert Elsing R.L. Stine: © Dan Nelken
Paul van Loon: © Tuffcat Media
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Deelnemende provincies

DE VOORLEESWEDSTRIJD - STAP VOOR STAP

bron: https://10000scholen.nl/zoeken/basisscholen

STAP 2. JANUARI TOT HALF MAART 2019:
KWART- EN HALVE FINALES
In januari of februari neemt een Bibliotheekmedewerker contact met u en uw
schoolkampioen op. Bibliotheken organiseren de vervolgrondes. Het aantal
tussenrondes dat de Bibliotheken organiseren is afhankelijk van het aantal
deelnemers in de regio waar uw school staat.

Begeleid uw kampioen
U kunt uw schoolkampioen goed helpen met de voorbereiding op de
vervolgrondes:
Maak gebruik van de voorleestips en het juryformulier in dit Spelregelboek.

“Het mooiste vond ik de aanblik
van mijn moeder die – toen ik op het
podium stond – vooraan stond te juichen,
ze kwam helemaal gerend vanaf de
tribune waar mijn school zat.”
Dat de hele klas speciaal voor haar
gekomen was, maakte ook veel indruk:

“Ik voelde me ook vrij bijzonder
toen de bus met mijn hele klas
aan kwam rijden, voor mij?”
Liedeke Pol (de eerste Nationale Voorleeskampioen)

Laat de schoolkampioen nog eens voorlezen voor de groep; die kan dan opbou-

ALTERNATIEF 1. DIGITALE TUSSENRONDES
Bij een digitale tussenronde vindt de jurering plaats op grond van filmopnames
van voorlezende deelnemers, die op scholen worden gemaakt na de schoolrondes. Er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden:
• dit kan alleen bij een lokale tussenronde (na de schoolronde);
• de voorlezer leest voor aan een groep leerlingen;
• de opname wordt gemaakt met een mobiele telefoon of simpele camera door
een volwassene;

• de voorlezer is duidelijk verstaanbaar;

LET OP: A-boeken zijn alleen toegestaan tijdens de wedstrijdrondes die plaats-

Nationaal kampioenen m/j

vinden vóór de provinciale finale. In alle rondes vóór de provinciale finale mag

bron cijfers: Stichting Lezen -projectadministratie

hetzelfde fragment worden voorgelezen.

volgronde? Dan mag nummer twee meedoen. Voor de daaropvolgende ronde of

ronde te organiseren, kan hiervoor een alternatief gekozen worden.

beantwoorden;

Benadruk vooral het plezier in (voor)lezen.

Is de schoolkampioen ziek of echt niet in staat te komen tijdens de eerste ver-

Indien in een regio de Bibliotheek onvoldoende capaciteit heeft om een tussen-

• een Bibliotheekmedewerker is contactpersoon om vragen van de school te

wend commentaar leveren.

Schoolkampioen ziek?

ALTERNATIEVEN VOOR HET ORGANISEREN
VAN EEN LOKALE TUSSENRONDE

• de voorlezer is goed in beeld. Er is ten minste één tussenshot van het publiek;
• de jury is ervaren en deskundig;
• de jury stelt een kort juryrapport op om haar keuze te verantwoorden;
• de films staan op een afgeschermd YouTubekanaal en zijn dus niet openbaar;
• na de jurering worden de bestanden vernietigd.

71%

29%

NB In het kader van ‘werken aan mediawijsheid’ kunnen ook kinderen – mits
goed voorbereid – een rol krijgen bij het filmen en uploaden van de films.

de provinciale finale geldt dit niet.

ALTERNATIEF 2. BOEKHANDEL OF SCHOOL ORGANISEERT
EEN TUSSENRONDE
Een alternatief voor het organiseren van een lokale tussenronde (na de schoolrondes) is de organisatie door een school zelf of door een plaatselijke boekhandel. De school of boekhandel nodigt plaatselijke schoolkampioenen, hun
leerkracht en enkele supporters uit voor een wedstrijdronde op de eigen locatie.

Schoolkampioenen m/j

De gegevens van de deelnemende schoolkampioenen, de nodige (praktische)
informatie over de tussenronde en een kleine tegemoetkoming in de kosten

bron cijfers: Stichting Lezen -projectadministratie

1
6

ontvangt de organiserende school/boekhandel van de Bibliotheek. De kampioen uit de tussenronde gaat verder naar de regionale finale.
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“Met elkaar zijn we er trots op dat
een klasgenootje onze school gaat
vertegenwoordigen in de ronde met
andere scholen.”

DE VOORLEESWEDSTRIJD - STAP VOOR STAP
STAP 3. HALF MAART TOT HALF APRIL 2019:
PROVINCIALE FINALE

Belangrijk bij alle rondes:
publiciteit

STAP 4. EIND MEI 2019:
LANDELIJKE FINALE

De provinciale ondersteuningsinstelling neemt contact met u op over de

Uiteindelijk gaat uit elke provincie één kandidaat door naar de landelijke finale

datum, het tijdstip en de locatie van de provinciale finale en informeert u over

op 22 mei 2019. Tijdens de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd

het meenemen van supporters. Van half maart tot half april 2019 worden de

leest iedere provinciale winnaar een fragment voor uit een zelfgekozen boek.

winnaars van de regiofinales uitgenodigd voor de provinciale finale. De provin-

Dit mag een nieuw gekozen boek zijn of het boek waaruit voorgelezen is tijdens

ters de kandidaat mee kan brengen in de vervolgron

ciale finale is een feestelijke gebeurtenis met een (muzikaal) optreden, meestal

de provinciale finale. Daarnaast leest iedere kandidaat een deel uit een boek

des. Het is goed te inventariseren hoeveel familieleden

in een groot theater.

dat op de ochtend van de finale wordt uitgereikt (het onvoorbereid voorlezen).

Tips voor de vervolgrondes
TIP 1 Van de Bibliotheek hoort u hoeveel suppor

De landelijke finale is een fantastisch voorleesfeest, waar de hele klas naartoe

en vrienden er naast klasgenoten mee willen. Mochten
er meer fans zijn dan er plaats is, dan kunt u het aantal

Nieuw boekfragment kiezen

genodigden per kandidaat beperken en/of een loting

Kandidaten die doorgaan naar de provinciale finale moeten een nieuw frag-

treedt een populaire groep of artiest op. De finale krijgt veel aandacht van de

instellen onder leerlingen. Bespreek in ieder geval met

ment kiezen uit hetzelfde boek of uit een ander boek. Dit fragment mogen ze

dag- en weekbladen en van radio en tv. De nationale voorleeskampioen krijgt

uw leerlingen dat straks álle deelnemers aangemoe

als ze willen ook tijdens de landelijke finale voorlezen. Als het gekozen boek

digd dienen te worden en niet alleen de eigen school

eenmaal is doorgegeven aan de provinciale of landelijke organisator kan de

Bij de lokale pers is vaak veel belangstelling

landelijke winnaar een jaar lang kinderdirecteur van het inspirerende en avon-

genoot.

keuze alleen bij hoge uitzondering nog gewijzigd worden. Dit wordt direct

voor De Nationale Voorleeswedstrijd.

tuurlijke Kinderboekenmuseum.

TIP 1 Stuur een uitnodiging voorafgaand aan

Sponsoring

de beslissende ronde op school.

Het aantrekken van extra sponsors is aan bepaalde regels gebonden. Gaat het

TIP 2 Het is voor uw schoolkampioen erg belang

doorgegeven aan de organisator.
Let op! A-boeken mogen niet in de provinciale en landelijke finale.

rijk dat u als leerkracht bij elke ronde aanwezig bent
(en niet alleen de ouders) om zo de nodige steun te

mag. De klas wordt opgehaald én thuisgebracht! Tussen de voorleessessies door

een wisseltrofee voor school, een eigen trofee en boekenbonnen. Ook wordt de

TIP 2 Stuur achteraf een foto van de winnaar

geven.

en informatie over de wedstrijd (ook hoe leuk het

TIP 3 De klasgenoten van de schoolkampioen

van de jury) naar de lokale media.

instuderen werkt ook goed.

TIP 3 Gebruik sociale media om zoveel mogelijk

TIP 4 Na afloop van een vervolgronde wil ieder

mensen te informeren.

Daarom is het leuk berichten over de wedstrijd te
website, in de (digitale) schoolkrant en op Facebook of
Instagram mag niet ontbreken. En vergeet niet
te twitteren over de wedstrijd! Gebruik de hashtag
#NVW2019 of #denationalevoorleeswedstrijd.

prima. Een substantieel bedrag (vanaf € 1.000,–) kan echter slechts in overleg.
Neemt u dan contact met ons op via info@denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Winnaars
Tijdens de landelijke finale worden de nummers 1, 2 en 3 bekendgemaakt. Alle
overige deelnemers worden vierde. Tijdens de voorrondes worden vaak alleen
een nummer 1 en 2 gekozen.
Let op! Over de uitslag van de verschillende rondes kan niet worden

een natuurlijk (nog eens) horen hoe het is gegaan.
delen. Een bericht met een foto of filmpje op de school

om een klein bedrag ter ondersteuning of enkele bijdragen in natura, dan is dat

was, welke boeken favoriet waren en opmerkingen

kunnen een spandoek maken. Een yell bedenken en
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Voor het benaderen van lokale media kunt u

Voorleestip van Salma (deelnemer 2018):

“Voorlezen doe je niet om te winnen, maar voor je plezier.
Zorg daarom dat je een boek uitkiest dat je zelf ook leuk vindt
om te lezen!”

gecorrespondeerd!

contact opnemen met uw plaatselijke Bibliotheek
en/of Provinciale Ondersteuningsinstelling.
Daar is een lijst beschikbaar van contactpersonen,
net als bij de landelijke Organisatie van Lokale
Omroepen in Nederland (OLON), tel. 024 - 360 12 22,
e-mail: buro@olon.nl.
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Oefentips voor deelnemers
TIP 1 Lees je fragment een paar keer voor

Waar let de jury vooral op?

MIS DIT NIET! BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DEELNEMERS EN JURYLEDEN

• Duidelijk en rustig spreken.
• Het publiek kunnen meeslepen in het verhaal.

(thuis of op school) en vraag tips. Lees het niet

Wat is een geschikt boek? Wat mag wel en wat niet?

zo vaak voor dat je het uit je hoofd kent.

• Het is belangrijk dat je als voorlezer enthousiast over je boek bent en dat het

TIP 2 Bekijk de tips van Jacques Vriens in

• Kies bij voorkeur een boek dat bedoeld is voor groep 7/8. Alleen tijdens de

stem en gebruikt bijvoorbeeld kleine verschillen in tempo, leest iets harder

schoolronde en de ronde daaropvolgend worden A-boeken toegestaan.

of iets zachter om een sfeer of emotie duidelijk te maken. Het gebruik van

het filmpje op denationalevoorleeswedstrijd.nl.

TIP 3 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

• Contact met het publiek, af en toe de luisteraars aankijken.

leuk is om naar te luisteren.

• Eigen stem gebruiken. Een goede voorlezer blijft dicht bij zijn/haar eigen

• In de provinciale en landelijke finale zijn A-boeken niet toegestaan. Informatie over A-, B- en C-boeken is te vinden op jeugdBibliotheek.nl.
• Niet toegestaan zijn: een zelfgeschreven boek, een prentenboek, een tijdschrift, een gedicht, een schoolboek of een fotokopie.

de luisteraars.

• Een voorleesboek in dialect is toegestaan tijdens de schoolronde en vervol-

TIP 4 Bekijk het juryformulier goed! (zie pag.13)

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

grondes, maar niet tijdens de provinciale en de landelijke finale.
stukken worden weggelaten.

“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.”

• De juiste klemtonen.

• Is er doorgegeven aan de regionale, provinciale of landelijke organisator welk
boek gekozen is, dan is wijzigen niet meer mogelijk.

Wat is een bruikbaar fragment?

stemmetjes is niet verboden, maar is wel een valkuil voor de meeste kinderen

“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
de Bibliotheek.”

(zie ook: ‘Stemmetjes’).
• Niet schreeuwen.
• Geen toneelspel met (grote) gebaren.
• Af en toe verspreken is niet erg en wordt niet negatief beoordeeld.

Bezoekers finale 1997-2017
bron cijfers: Stichting Lezen -projectadministratie

• Een afgerond stuk. Een open einde mag om de luisteraars nieuwsgierig te
maken naar 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 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

14.000

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 de eigen naam, de naam van de
school en de plaats.
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Tips voor juryleden

VOOR DE JURYLEDEN

Juryformulier

Waar let de jury op?

Naam voorlezer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tijdens De Nationale Voorleeswedstrijd hebben de jury’s een leuke, maar zware

Titel boek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Naam auteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

worden gebruikt.

Stemmetjes
Voor veel kinderen is het gebruik van stemmetjes een valkuil. Ze overdrijven
te veel en keren niet steeds terug naar hun eigen stem. Om die reden wordt

		

dit afgeraden en – behalve als een kind dit volledig beheerst – niet positief

TIP 1 Luister eerst even voordat u begint met het
geven van punten. In het begin zijn de voorlezers soms

Samenstelling van de jury

nog zenuwachtig.

Kinderen hebben recht op een deskundig oordeel. Het is goed als er ten

TIP 2 Toneelspelen, grote gebaren en (te) hard
schreeuwen horen niet bij goed voorlezen.

6 = matig 7 = voldoende 8 = goed 9 = uitstekend 10 = perfect

beoordeeld. Werken met toonverschil is genoeg.

minste één vast, volwassen jurylid is (of een jurybegeleider) die een aantal
jaren 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 hun beter.
Een oneven aantal juryleden heeft, met het oog op een eventuele stemming,
de voorkeur.

Werkwijze van de jury
• De jurybegeleider zorgt voor alle benodigdheden in de jurykamer
(oorkondes, versnaperingen, koffie/thee).
• De jury is ruim op tijd aanwezig en bespreekt van tevoren de beoordelingscriteria en de taakverdeling.
• De jurybegeleider bespreekt de wijze van beoordelen: worden de punten
opgeteld? Worden eerst de afvallers geselecteerd? Wat gebeurt er op welk
jurymoment/in welke pauze?
• Over iedere deelnemer wordt een kort (positief) commentaar genoteerd.

PUNTEN
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.
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)
Totaal aantal punten:

• De jurybegeleider bewaakt de tijd. De tijdsdruk is altijd groot.
• De jury verdeelt de taken bij de prijsuitreiking.
• De jury geeft nooit negatief commentaar, ook niet in de vorm van ‘tips’.
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OPMERKINGEN

Deze kandidaat maakt kans te winnen.

0 nee 0 ja, misschien op plaats [–] (1, 2 of 3)
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PROVINCIALE
ONDERSTEUNINGSINSTELLINGEN

BISC Bibliotheek Service Centrum

Biblionet Drenthe

Fruitweg 48 | 3981 PA Bunnik

Mw. M Herbers (Marleen)

Mw. M. van der Meij (Mieke)

m.herbers@biblionetdrenthe.nl

m.van.der.meij@biscutrecht.nl,

088 – 012 80 32

030 – 635 46 35

06 – 33 21 92 96

vragen over de lokale wedstrijden neemt u

Rijnbrink provincie Overijssel

Cubiss provincie Limburg

contact op met de plaatselijke Bibliotheek.

Postbus 228 | 7440 AE Nijverdal

Mercator 1 | 6135 KW Sittard

Mw. C. Melissen (Constance)

Postbus 90114 | 5000 LA Tilburg

Na inloggen krijgt u een overzicht van al uw gegevens.

constance.melissen@rijnbrink.nl

Mw. E. Cuijpers (Elly)

U kunt zelf:

06 – 10269882

e.cuijpers@cubiss.nl

• uw contactgegevens controleren en eventueel wijzigen;

06 – 18382509

• zien of en wanneer u een deelnamepakket hebt aangevraagd;

contactgegevens
De provinciale ondersteuningsinstellingen
organiseren de provinciale finales. Voor

Biblionet Groningen
De Mudden 18 | 9747 AW Groningen

Postbus 78 | 9400 AB Assen

Het aanmelden van uw schoolkampioen kan alleen digitaal via

www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Postbus 2503 | 9704 CM Groningen

ProBiblio Noord- en Zuid Holland

Mw. A. van Kuringe (Ans)

• zien wanneer het deelnamepakket is verzonden;

Mw. G. Veenstra (Gelly)

Opaallaan 1180 | 2132 LN Hoofddorp

a.vankuringe@Cubiss.nl

• uw schoolkampioen aanmelden;

voorleeswedstrijd@biblionetgroningen.nl

Postbus 485 | 2130 AL Hoofddorp

06 – 81954954

• zien wie er als schoolkampioen is aangemeld en wanneer die is aangemeld;

06 – 46591373 / 088 – 5061911

Mw. D. Wesseling

Rijnbrink provincie Gelderland

• zien wanneer uw bevestigingsmail is verzonden;

dwesseling@probiblio.nl

Cubiss provincie Brabant

06 – 14 67 77 55

Statenlaan 4 | 5042 RX Tilburg

Zeelandsingel 40 | 6845 BH Arnhem

Postbus 90114 | 5000 LA Tilburg
Mw. E. Cuijpers (Elly)

Mw. C. Melissen (Constance)

BNF –
Bibliotheeknetwerk Flevoland

constance.melissen@rijnbrink.nl

Albert Einsteinweg 4 | 8218 NH Lelystad

06 – 18 38 25 09

06 – 10 26 98 82

Mw. K. de Jong (Karin)

Mw. A. van Kuringe (Ans)

k.dejong@bnfl.nl

a.vankuringe@Cubiss.nl

06 – 292040507

06 – 81954954

Postbus 9052 | 6800 GR Arnhem

Bibliotheekservice Fryslân

• zien of er een digitale factuur voor de vervolgrondes is verstuurd en wanneer.

LET OP: bevestiging en het versturen van de factuur gebeurt
uitsluitend digitaal.

e.cuijpers@cubiss.nl

Zuiderkruisweg 4 | 8938 AP Leeuwarden
Mw. J. Straatsma (Janneke)

ZB|Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland

j.straatsma@bfrl.nl

Kousteensedijk 7 | 4331 JE Middelburg

058 – 284 77 21

Postbus 8004 | 4330 EA Middelburg

Postbus 7507 | 8903 JM Leeuwarden

Mw. S. Mes-Meijs (Sjannie)
smes@dezb.nl
0118 – 65 42 53
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“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.”

De Nationale Voorleeswedstrijd op social media:
DeNationaleVoorleeswedstrijd

denationalevoorleeswedstrijd

@NVW_2019

iconen: Created by Vvstudio - Freepik.com

gebruik de hashtag:
#nvw2019 of #denationalevoorleeswedstrijd

