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Read2Me!
Beste directie, beste brugklas-docent, beste mediathecaris,

Alweer voor de vierde keer organiseert de Bibliotheek Den Haag de voorleeswedstrijd
voor brugklassers Read2Me!. Tot nu toe is het niet gelukt om een leerling uit Den Haag
door te laten dringen tot de landelijke finale, maar misschien lukt het dit jaar wel met een
van uw leerlingen!

Read2Me! sluit aan bij een belangrijk doel van het fictieonderwijs in de basisvorming: het
bevorderen van het plezier in lezen. Het kiezen en lezen van jeugdboeken met een
wedstrijdelement is een leuke manier om het leesplezier van uw leerlingen te vergroten.

In dit spelregelboekje vindt u uitgebreide informatie over de opzet van Read2Me! U
bepaalt in samenwerking met uw lokale bibliotheek op welke manier u Read2Me! wilt
inzetten in uw lespraktijk.

Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school.

2

Wat is Read2Me!?

Projectinhoud
De Zuid-Hollandse bibliotheken organiseren in samenwerking met scholen voor
voortgezet onderwijs de voorleeswedstrijd Read2Me!. De wedstrijd wordt georganiseerd
in vier rondes:
1.

Op school niveau;

2.

Op plaatselijk niveau;

3.

Op provinciaal niveau;

4.

Op landelijk niveau.

Doelgroep
De doelgroep van Read2Me! is de brugklas.
Doelstellingen Read2Me!


Invoeren van een spelelement bij het lezen van boeken en daarmee het leesplezier
bij leerlingen vergroten;



Bevorderen van het lezen van kwalitatief goede boeken die aansluiten bij het
leesniveau en de belevingswereld van leerlingen;



Bevorderen samenwerking tussen bibliotheken en scholen voor voorgezet
onderwijs met betrekking tot leesbevordering.

Landelijke finale Utrecht 28 mei 2013 Foto: Kees-Jan Bakker
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Read2Me! op school
De leerlingen van de deelnemende klassen kunnen óf allemaal meedoen aan de
voorleeswedstrijd, óf doen mee op vrijwillige basis. Elke klas kan een klassenronde
organiseren.
Uit de klassenronde komen één of meerdere winnaars (afhankelijk van het aantal
deelnemende klassen) die gaan strijden in een schoolronde. Een aantrekkelijke
schoolronde bestaat uit minimaal vier en maximaal tien deelnemers. Uiteindelijk is er één
schoolwinnaar die doorgaat naar de bibliotheekronde.

Wat doet de bibliotheek?


Adviseren over bruikbare boeken;



Scholen ondersteunen bij de organisatie van de schoolwedstrijd;



De voorleeswedstrijd op lokaal niveau organiseren in maart 2014



Winnaar bibliotheekronde doorgeven aan ProBiblio die de provinciale ronde
organiseert.

Wat doet de school?


De leerlingen stimuleren tot het lezen van boeken;



Een contactpersoon aanstellen voor de communicatie met de bibliotheek;



De Read2Me! voorleeswedstrijd op schoolniveau organiseren in januari of februari
2014 (bijvoorbeeld: organisatie locatie, verloop wedstrijd, jury, prijsje voor de
schoolwinnaar/deelnemers);



Winnaar schoolronde doorgeven aan de bibliotheek en begeleiden bij lokale

voorleeswedstrijd op 14 maart 2014
Indien van toepassing: winnaar lokale ronde begeleiden bij provinciale en landelijke
voorleeswedstrijd.
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Tips voor docenten
U kunt uw leerlingen begeleiden bij het kiezen van de juiste boeken.
De leerlingen lezen een verhaal uit een jeugdboek voor. Het voorlezen van de inleiding
plus het fragment uit het gekozen boek mag maximaal vijf minuten in beslag nemen,
korter mag ook. Het minimum is drie minuten.
Het favoriete fragment moet een (stuk van een) verhaal uit een Nederlands jeugdboek
zijn (Nederlandse vertaling van een anderstalig boek mag natuurlijk ook) van de
afgelopen vijf jaar. Een gedicht, schoolboek, door de leerling zelf geschreven boek,
stripboek, tijdschrift of fotokopie mag dus niet. Het moet ook een boek zijn passend bij de
leeftijd van uw leerling(en), dus niet een te gemakkelijk boek of een prentenboek.
Het draait echt om het voorlezen en niet om toneelspelen. Het gaat niet om leuke
stemmetjes of om grote gebaren, maar om boeiend voorlezen.
De schoolkampioen moet uit de brugklas komen. Leerlingen uit andere klassen worden
niet toegelaten tot het vervolgtraject. Op school mogen natuurlijk wel aparte wedstrijden
worden gehouden voor de andere klassen.
U kunt uw schoolkampioen aanmelden bij uw contactpersoon van de lokale bibliotheek.
Het liefste meteen na uitslag van de voorleeswedstrijd op uw school, maar in ieder geval
vóór 1 maart 2014.
Voor de schoolwedstrijd, de bibliotheekronde en de provinciale ronde mag hetzelfde
fragment worden gelezen.
.
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Spelregels voor leerlingen: hoe word ik een voorleeskampioen?
Noem voor je begint met voorlezen de schrijver en de titel van het boek. Daarna leg je
heel kort uit waar het boek over gaat en vertel je een paar dingen die van belang zijn om
het fragment te begrijpen, bijvoorbeeld wie de personen zijn die erin voorkomen. Hoe
korter, hoe beter! Je mag deze informatie best opschrijven en voorlezen.
Voorleestips


Lees niet te snel voor. Neem de tijd of zoek een korter fragment. Je hoeft de vijf
minuten (inclusief de inleiding) niet per se vol te maken;



Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem;



Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en vraag of iemand daarop wil
letten;



Probeer contact te houden met je publiek. Houdt je boek dus niet voor je gezicht
en probeer zo nu en dan de mensen in de zaal aan te kijken;



Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote
gebaren, maar om boeiend voorlezen;



Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je
kunt hard (niet te hard!) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem
kan bedroefd klinken of blij, boos, dreigend of geheimzinnig, als het maar past bij
het verhaal;



Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon
moet voorlezen;



Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen.

Tips voor het kiezen van een fragment
Een goed fragment kiezen is niet zo makkelijk. Misschien heb je wat aan deze tips:


Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek;



Te makkelijke boeken, stripboeken, gedichtenbundels, zelfgeschreven boeken of
prentenboeken mogen niet. Het boek moet een jeugdboek zijn dat in de afgelopen
vijf jaar voor het eerst is uitgekomen.



Als je het moeilijk vindt om een leuk boek te kiezen, vraag dan advies thuis, op
school of in de bibliotheek.



Probeer eerst eens hardop of het boek ook lekker voorleest. Je weet dan meteen
hoe lang je ongeveer over een bladzijde doet.
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Zorg dat er niet te veel personen in voorkomen, anders moet je zo veel uitleggen
van tevoren. Te veel verschillende personen is ook lastig voor je publiek, het wordt
dan misschien te ingewikkeld.



Probeer een mooi afgerond stuk te vinden, maar je hoeft het einde niet te verraden
(het zou mooi zijn als anderen zo nieuwsgierig worden dat ze het boek ook willen
lezen).

Oefentips


Gebruik de voorleestips en bekijk de spelregels en het juryformulier. Dan weet je
meteen waar de jury straks op let. Als je oefent op de dingen die daar worden
genoemd word je misschien wel een voorleeskampioen.



Oefen het voorlezen heel goed. Vraag of iemand wil luisteren en commentaar wil
geven. Laat die persoon wel eerst de voorleestips lezen en het juryformulier
bekijken!



Zorg dat je het fragment heel goed begrijpt. Lees daarom het hele boek.
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Juryformulier
Naam voorlezer:…………………………………………………………………………………….
Titel boek/naam auteur:……………………………………………………………………………
Punten (6=voldoende 7=ruim
voldoende 8=goed 9=uitstekend
10=perfect)
1. De nadruk wordt steeds op de
goede plaats gelegd.
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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:
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Opmerkingen

Boekentips
De leerlingen kunnen kiezen uit een ruim aanbod van jeugdboeken, waarbij de enige
regel is dat de boeken niet ouder dan 5 jaar mogen zijn. Het lezen van boeken uit de
cultuurhistorische canon en de Jonge Jury wordt aangemoedigd, maar de leerling mag
ook een ander boek kiezen als dit beter past bij hem of haar.

Handige websites voor het vinden van boeken.
-

www.bibliotheekdenhaag.nl (catalogus van de Haagse Bibliotheek)

-

www.entoen.nu (canon van nederland met historische boekentips)

-

www.jongejury.nl (boeken die in aanmerking komen voor de prijs van de
jonge jury)

-

www.leeskr8.nl (boeken speciaal voor VMBO)
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Planning Read2Me! 2013-2014
Read2Me! introduceren in de klas(sen)

oktober

Leerlingen lezen een boek naar keuze

november – januari

Schoolronde Read2Me!

januari / februari

School geeft winnaar door aan bibliotheek

vóór 15 februari

Bibliotheekronde Read2Me!

14 maart 2014 Theater a/h Spui

Provinciale finale Read2Me!

4 april 2014 Theater De Veste (Delft)

Landelijke finale Read2Me!

22 mei 2014 Vredenburg Utrecht

Projectorganisatie Read2Me!:
Bibliotheek Den Haag: Saskia Kuus (s.kuus@dobdenhaag.nl)
ProBiblio: Ellie van der Meer

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Kunst van Lezen

Voor deze spelregelbrochure is gebruikt gemaakt van de uitgave ‘Wie wordt de nationale
voorleeskampioen?’ van Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek (CPNB) en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).
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