Mail voor scholen die meedoen aan de Thuiseditie
In de mail of als bijlage: De klas- en koppelcodes voor de school/ groepen
De leerkrachtenhandleiding
Beste contactpersoon voor Scoor een Boek!.
Wat leuk dat jullie meedoen aan de Scoor een Boek! Thuiseditie
In deze mail en in de handleiding in de bijlage vind je meer informatie over de Thuiseditie.
Vanaf de Rust tot aan het Fluitsignaal gaan jullie de strijd aan. In de klas én thuis! In de Thuiseditie
doet het hele gezin mee. Voor elke opdracht die de gezinnen uitvoeren, scoren ze punten voor de
klas. De klas met de meeste punten, maakt kans op een mooie prijs. Speel het razendsnelle bordspel
Blessuretijd, lees de leukste puzzelverhalen of speel een wedstrijd met de buurt.
De opdrachten in de Thuiseditie zijn gericht op samen lezen, spelen met taal en bewegen. Deelname
aan de Thuiseditie draagt dan ook bij aan een taalrijke thuisomgeving. De Scoor een Boek!
Thuiseditie wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het
leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school, in opdracht van Stichting Lezen en de
Koninklijke Bibliotheek. Je vindt de Scoor een Boek! Thuiseditie op https://www.scoorthuis.nl/
Voor de editie van 2021 hebben we een ‘voorbeschouwing’-video gemaakt, zo kan je precies zien wat
de bedoeling is het hoe de Thuiseditie werkt. Je vindt de link naar de Youtubevideo in de handleiding
in de bijlage. In de video wordt ingegaan op de koppelcodes en komen de opdrachten van dit jaar
aan bod.
In de Thuiseditie ben jij als leerkracht de ‘trainer’ van de klas. Meedoen is eenvoudig! Lees in de
handleiding in de bijlage hoe je je groep registreert op de site. De klascodes vul je in op de
deurhanger die de lees-mediaconsulent tijdens het Rustbezoek meeneemt (als de
leesmediaconsulent het Rustbezoek digitaal doet, zorgen we dat de deurhangers op school worden
bezorgd). De deurhanger nemen de leerlingen mee naar huis om zich met hun gezin te in de schrijven
op de Thuiseditie. Op scoorthuis.nl/info staat informatie voor de ouders, incl. uitlegvideo’s.
Hieronder zie je de codes voor jouw school staan. Elke deelnemende groep heeft eigen codes! Er zijn
twee codes:
- Klascode (gezinnen)
o Dit is de code waarmee een gezin zichzelf kan koppelen aan de klas. Deze code kan je
op de deurhangers zetten en/ of doorgeven aan de ouders.
- Koppelcode (leerkracht)
o dit is de code waarmee jij je klas kan activeren. In de handleiding vind je de URL die
hiervoor gebruikt mag worden. Dit is een eenmalige registratie. Na het invullen van
een e-mailadres en wachtwoord kan je vervolgens inloggen via www.scoorthuis.nl.
Goed om te weten:
• Het is niet de bedoeling dat kinderen meerdere accounts voor hun gezin aanmaken.
Daarmee gaan ze geen extra punten verdienen. Leg uit dat ieder gezin 1 account kan
koppelen. Mocht het toch gebeuren dat een leerling meerdere accounts registreert, past het
systeem automatisch het leerlingaantal aan. Maar om vervuiling in het systeem tegen te
gaan, is het goed om dit even te vermelden ;)

•

Is een gezin of leerkracht zijn gegevens kwijt of komen ze er niet in? Dan kunnen ze mailen
naar info@scoorthuis.nl.

Breng ouders ook rechtstreeks op de hoogte van de Thuiseditie via de groepsapp of de nieuwsbrief.
Voeg dan de link naar de site nogmaals bij.
Alle informatie over Scoor een Boek! kan je ook vinden op onze site:
https://www.bibliotheekmb.nl/campagnes/scoor-een-boek.html

