
Inschrijfformulier deelname aan  

De Nationale Voorleeswedstrijd 2021-2022         

  

  

 

Beste ouder/verzorger,   

  

Gefeliciteerd! Uw kind heeft voorleestalent en heeft de schoolronde van De Nationale  

Voorleeswedstrijd gewonnen. De Nationale Voorleeswedstrijd stimuleert de leesvaardigheid en het 

plezier in lezen van kinderen in groep 7 en 8. De voorleeswedstrijd kent verschillende rondes: 

schoolrondes, lokale, regionale en provinciale rondes en een landelijke finale in mei 2022.   

 

Voor deelname van uw kind aan De Nationale Voorleeswedstrijd is uw toestemming nodig. In het 

document ‘Inschrijfformulier deelname De Nationale Voorleeswedstrijd’ kunt u aangeven of u 

ermee akkoord gaat dat uw kind meedoet aan De Nationale Voorleeswedstrijd. Wilt u dit 

formulier gelijk invullen, ondertekenen en mailen naar/inleveren bij de leerkracht?  

 

Alvast bedankt voor uw medewerking en veel succes gewenst voor uw zoon/dochter in de volgende 

ronde!  

  

Met vriendelijke groet,  

Stichting Lezen  

  

_______________________________________________________________________________--  

  

  

Wat houdt deelname aan De Nationale Voorleeswedstrijd in voor uw kind?  

Voor de organisatie en uitvoering van De Nationale Voorleeswedstrijd worden er persoonsgegevens 

van uw kind verwerkt. Zo worden de naam, geslacht (optioneel), de groep en naam van de school 

van uw kind doorgegeven aan de organisatoren van de verschillende wedstrijdrondes ten behoeve 

van de organisatie van alle vervolgrondes1 van De Nationale Voorleeswedstrijd.  

 

Tijdens de verschillende wedstrijdrondes en zeker tijdens de provinciale en landelijke finale worden 

persoonsgegevens, foto’s en/of video’s gebruikt voor lokale en landelijke (online) publiciteit. Ook 

kan er een digitale ronde (bijv. in de vorm van een livestream) worden georganiseerd als er geen 

publiek aanwezig kan of mag zijn (bijv. door corona).  

 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van De Nationale 

Voorleeswedstrijd vindt u op https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/privacyverklaring/.  

 

  

  

                                                           
1 Vervolgrondes zijn de rondes die volgen op de schoolwedstrijd: de lokale, regionale, provinciale en landelijke 
finale. Deze worden georganiseerd door de lokale Bibliotheek, de Provinciale Ondesteuninginstelling (POI) en 
Stichting Lezen. 

https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/privacyverklaring/


Inschrijfformulier deelname   

De Nationale Voorleeswedstrijd 2021-2022  

  

[in te vullen door de school]   

  

 

Schoolgegevens  

  

Naam school:  

Plaats:   

Telefoonnummer:  

Naam contactpersoon:  

E-mailadres contactpersoon:  

  

 

  

[in te vullen door de ouder/verzorger van de schoolkampioen]  

  

 

Toestemming  

  

 

Hierbij geeft ondergetekende, ouder/verzorger (wettelijk vertegenwoordiger) van  

  

……………………………………………………………….……..[NAAM KIND INVULLEN], in groep …….,   

  

van ……………………………………………………….……. ……………… [NAAM SCHOOL INVULLEN],   

  

 

toestemming voor het meedoen van zijn/haar kind aan de lokale, regionale, provinciale en 

landelijke rondes van De Nationale Voorleeswedstrijd.   

  

 

Datum:     ……………………………………….. 

  

Naam ouder/verzorger:  ……………………………………….. 

 

Handtekening ouder/verzorger:            ……………………………………….. 

 

 

 

Voor de leerkracht: De school/leerkracht bewaart dit inschrijfformulier het hele schooljaar. Als 

uw schoolkampioen de provinciale of landelijke finale haalt, wordt u gevraagd dit formulier te 

uploaden op de website van De Nationale Voorleeswedstrijd. U krijgt hier dan t.z.t. bericht over. 


