Draaiboek voorleeswedstrijd
Waarom een voorleeswedstrijd?
De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd in het kader van leesbevordering en heeft daarom
als belangrijkste doel het leesplezier bij kinderen te stimuleren en hen enthousiast te maken
voor kinder- en jeugdboeken. Voorlezen is namelijk dé manier om leesmotivatie bij kinderen
te vergroten. Kinderen leren veel van elkaar in deze voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement
geeft kinderen op deze leeftijd een extra stimulans om er echt voor te gaan.
We organiseren jaarlijks deze voorleeswedstrijd in de bovenbouw en koppelen dat indien
mogelijk aan de Christelijke Kinderboekenmaand (periode september/oktober) of aan de
Nationale Voorleesdagen (januari).

Hoe gaat een en ander in de praktijk?
Opgave bij Stichting Lezen
Jaarlijks geven we ons aan het begin van het cursusjaar bij Stichting Lezen op om een
brochure, oorkonde en aankondigingsposter aan te vragen die kosteloos ter beschikking
worden gesteld. Zie www.denationalevoorleeswedstrijd.nl
Om verschillende reden gebruiken we wel het schoolmateriaal van de nationale
voorleeswedstrijd maar doen we verder niet mee met vervolgrondes. Iedere school maakt
hierin zelf een afweging. (Als er in die periode een voorleeswedstrijd op de Wegwijsbeurs
wordt gehouden, is dat natuurlijk ook een leuk vervolg.)
Plannen in het jaarrooster
Er wordt een dag gepland waarop de voorleeswedstrijd zal plaatsvinden en deze wordt in de
jaarplanning opgenomen. We proberen deze wedstrijd te organiseren aan het eind van de
christelijke kinderboekenmaand. Nadat bekend is op welke dag dit zal zijn, kunnen de
groepen zelf een interne wedstrijd houden in de weken die eraan voorafgaan.
De klassikale voorrondes
De organisatie van deze interne wedstrijd ligt in handen van de groepsleerkracht en kan
geheel op eigen wijze ingevuld worden, met dien verstande dat er twee kandidaten per groep
genomineerd mogen worden voor de schoolwedstrijd.
Voor richtlijnen waar op gelet wordt, gebruiken de leerkrachten een kopie uit de brochure van
de nationale voorleeswedstrijd (zie bijlage juryformulier)
De schoolwedstrijd
De schoolwedstrijd wordt georganiseerd door de coördinator lezen in samenwerking met
leerlingen en leerkrachten die zich daarvoor opgegeven hebben. De voorleeswedstrijd wordt
bij voorkeur gehouden op vrijdag(middag) en levert uiteindelijk twee winnaars op: één
winnaar van groep 5/6 en één winnaar van groep 7/8.
De winnaar van groep 7/8 mag zich een jaar lang voorleeskampioen van de school noemen
en ontvangt naast de andere prijzen een standaard als herinnering.
Leerlingen die het cursusjaar ervoor in de finale hebben meegedaan, mogen het jaar daarop
niet meedoen. Dit doen we om ander talent aan bod te laten komen. De finalisten uit groep 6
mogen dus pas weer meedoen in groep 8.

De voorbereiding op de schoolwedstrijd
De leescoördinator of de organiserende leerkrachten bereiden de volgende zaken voor:
o Juryleden uitnodigen (een leerling, enkele leerkrachten, een extern jurylid);
o Vermenigvuldigen van de beoordelingsformulieren voor de jury (zie bijlage);
o Zorgen voor de verschillende prijzen;
o Ophangen van voorleesposters in de school;
o Het bedenken van een voorleeslied en dit aanleren tijdens de wedstrijd.

Leerlingen van groep 7 of 8 worden in de periode van de klassenwedstrijden ingezet om
naar keuze het volgende voor te bereiden voor de wedstrijd:
o
o
o
o
o
o
o
o

Een spandoek per groep;
Enkele slingers voor de centrale ruimte maken (‘Hoera lezen’ o.i.d.);
Een kandidatenposter per groep maken en deze in de school ophangen;
Een (podium)opstelling bedenken en op de dag zelf klaarzetten;
Klaarzetten van geluidsapparatuur;
Het regelen van een voorleesstoel (denk aan ontspannen zitten);
Fotograaf aanstellen die tijdens de wedstrijd foto’s gaat maken;
Verslaggevers aanstellen die van de voorleeswedstrijd verslag doen voor de
website of nieuwsbrief;
o Pers inlichten en uitnodigen;
o Een plaats voor de kandidaten reserveren.
De prijzen
De leescoördinator zorgt voor de prijzen
o Standaard/beker aanschaffen met opschrift: “voorleeskampioen -------------school” (twee exemplaren, ongeveer 8 euro per stuk);
o Oorkonde van de Stichting Lezen voor de schoolkampioen;
o Een actieboek of ander leuk kinderboek voor de niet winnende deelnemers;
o Kinderliteratuur voor de twee winnaars;
o Attentie voor de juryleden (boekenlegger, chocola o.i.d.).

De wedstrijd zelf
Welkomstwoord door de leescoördinator en aanleren van een gezellig voorleeslied.
De wedstrijd heeft acht kandidaten en bestaat uit twee rondes:
De 1 e ronde levert één kampioen groep 5/6 op
De vier kandidaten uit groep 5 t/m 6 presenteren om de beurt hun boek en lezen er een
fragment uit voor. Vooraf is bekend gemaakt dat het een recent boek moet zijn dat nog in de
handel is. Als idee kan men de kinderboekenlijst van recent verschenen kinderboeken (zie
www.christelijkekinderboeken.nl ) in de groep ophangen. Het boek is in de klas door de
leerling reeds gepresenteerd en de leerkracht heeft de leerlingen nog tips gegeven voor de
wedstrijd.
De juryleden vullen hun beoordelingsformulieren in en gaan in gesprek als de vier leerlingen
aan de beurt geweest zijn. Terwijl de jury in overleg is, wordt er gezongen of worden er
boeken besproken, gedichten voorgelezen e.d. totdat de jury terug komt.
De puntentelling wordt bekend gemaakt en we weten nu wie de kampioen groep 5/6 is.
Van iedere deelnemer wordt een sterk punt naar voren gebracht.
De eerste prijsuitreiking volgt:
o De kampioen van groep 5/6 krijgt de trofee en een duurder boek;
o De andere kandidaten nemen ook hun prijs (actieboek) in ontvangst.
De 2 e ronde levert de schoolkampioen uit groep 7/8 op
Deze ronde gaat om de vraag wie de voorleeskampioen van onze school wordt.
De winnende leerling is degene die eventueel door gaat naar de finale van “de Nationale
voorleeswedstrijd” of naar de halve finale van de Kits-voorleeswedstrijd.
De vier kandidaten uit groep 7 en 8 presenteren om de beurt hun boek en lezen er een
fragment uit voor.
Vervolgens is het verloop gelijk aan de eerste ronde.
Prijsuitreiking
o De kampioen krijgt de oorkonde, de trofee en een bekroond kinderboek;
o De andere kandidaten nemen ook hun prijs(actieboek) in ontvangst;
o De juryleden ontvangen een attentie;
o Er worden foto’s gemaakt van de winnaars samen;
o Er worden foto’s gemaakt van alle finalisten.
We sluiten de wedstrijd gezamenlijk af met het zingen van het voorleeslied.
Een en ander wordt aan elkaar gepraat door de leescoördinator of de leerkracht die zich
hiervoor heeft opgegeven.

Bijlagen:
Juryformulier Nationale voorleeswedstrijd
Voorleeslied 2011 /2012

Juryformulier De Nationale Voorleeswedstrijd

Werkwijze van de jury
Lees eerst de spelregels en de voorleestips voor de deelnemers. De hieronder gegeven
aandachtspunten zijn daarvan afgeleid.
Geef bij elke deelnemer voor elk aandachtspunt een cijfer. Daarbij kan gekozen worden uit de
cijfers 6, 7, 8, 9 en 10. De kandidaat met het hoogste puntenaantal is de winnaar. Elk jurylid
kan natuurlijk op alle punten letten, maar de taken kunnen ook worden verdeeld.
Het is aardig als na de voorleeswedstrijd iets positiefs en inhoudelijks wordt gezegd over het
voorlezen van alle kandidaten. De jurybegeleider kan daarbij helpen.
Deze werkwijze en aandachtspunten gelden voor alle rondes van De Nationale
Voorleeswedstrijd.
Naam voorlezer:
Titel boek/naam auteur:
Criteria voor de jury
Tekstbegrip
Was alles te begrijpen wat werd voorgelezen?
Werd de klemtoon steeds op de goede plaats gelegd?
Tempo
Las de finalist in een prettig tempo voor?
Waren er tempowisselingen waar dat nodig was?
Stemgebruik/Intonatie
Paste het stemgebruik bij het verhaal?
Las de finalist echt voor of werd er voorgedragen?
Contact met publiek
Keek de kandidaat het publiek zo nu en dan eens aan?
Werd er goed geluisterd?

Totale aantal punten:

6

7 8

9 10 Eventuele opmerkingen

Lied voorleeswedstrijd
Wijs: Hooggeëerd publiek (Eigenwijs pag. 151; CD B - track 23)
Refrein:
Dames en Heren, hooggeëerd publiek,
Stilte in de zaal, nu is er muziek.
Wij gaan beginnen, fijn dat je er bent
Bij de voorleeswedstrijd die je allen kent,
1 Het is en grote strijd geweest
En daarom vieren wij dit feest.
Wie wordt er kampioen vandaag?
Dat is een actuele vraag.
Refrein
2.Gezellig hier zo bij elkaar.
De juryleden zitten klaar.
Zij letten op en doen dat goed.
Zij weten best hoe lezen moet .
Refrein
Tijdens de prijsuitreiking:
3. De kampioen staat hier vooraan.
Je hebt het reuze goed gedaan!
Je krijgt een hele mooie prijs
En een beker als bewijs!
Voorleeslied ter intro (melodie: Onder moeders paraplu)
Heb jij het lezen al ontdekt
Vele soorten boeken,
Avontuurlijk, serieus
Of om te onderzoeken
Refrein :

Want boeken zijn voor groot en klein
Gezellig, leerzaam en heel fijn
Zing daarom het refrein, ook voorlezen is fijn.

