
Meer lezers

Tijdens de editie 2020 lazen 1828 kinderen 
in de regio Midden-Brabant duizenden 
boeken tijdens Scoor een Boek! Dit jaar kan 
jouw school meedoen met Scoor een Boek! 
in samenwerking met de Bibliotheek en RKC 
Waalwijk. Deelname is inclusief:
* Boekenpakket voor de hele klas
* Lespakket met handleiding en extra materiaal
* Twee maal een leesconsulent in de klas
* Leuke afsluiting van het project
* Online thuiseditie

Stimuleren

De leerlingen gaan tijdens Scoor een Boek! 
negen weken lang hun best doen om zoveel 
mogelijk boeken te lezen in de klas (‘scoren’). 
Hiermee willen we het leesplezier bij de 
kinderen aanwakkeren. De kinderen worden 
extra gestimuleerd door een speler van 
voetbalclub RKC Waalwijk.  Aan het eind van 
het project vindt er een leuke afsluiting plaats.
Daarnaast is er ook een online thuiseditie waar 
de kinderen thuis met hun ouders aan de
slag gaan d.m.v. leerzame opdrachtjes.

Fluitsignaal 

Waar Bij RKC Waalwijk.
Periode donderdag 29 april 2021
Duur ongeveer 2 uur
Wat Na 9 weken boeken ‘scoren’ is 
het tijd om te gaan scoren op het 
sportveld. Daar wordt ook bekend 
gemaakt hoeveel boeken de 
scholen hebben gelezen. Indien 
dit niet mogelijk is verzorgen we
een aangepaste variant.

Rust 

Waar In de klas 
Periode 22 - 26 maart 2021
Duur 30 minuten
Wat Een leesconsulent van de 
Bibliotheek komt in de klas met 
de kinderen praten over de 
gelezen boeken. Welke boeken 
zijn favoriet en hoeveel is er al 
gescoord? Ook dit keer is er weer
een videoboodschap van de 
voetballer.

Aftrap 

Waar In de klas 
Periode 22 - 26 februari 2021
Duur 30 minuten 
Wat Een leesconsulent van de 
Bibliotheek komt in de klas om 
de boeken te overhandigen en 
neemt een videoboodschap 
van de voetballer mee!

Scoor een Boek!

Goed leren lezen is voor opgroeiende 
kinderen van groot belang. Daarbij helpt 
het als ze daar plezier aan beleven. Dat is de 
gedachte achter Scoor een Boek! Een uniek 
leesproject waarin de scholen, bibliotheek en 
voetbalclub RKC  Waalwijk samenwerken. Het 
project richt zich op groep  5 van het primair 
onderwijs. Scoor een Boek! combineert lezen 
met sport, want… scoren kun je overal.

Warming up

 
Loop warm voor Scoor een Boek! en 
bekijk alvast de “aftermovie”  via: 

http://bit.ly/scooreenboekaftermovieRKC

Informatie & aanmelden
Doe mee met Scoor een Boek! Aanmelden kan tot 
zondag 15 november 2020 via scooreenboekrkc@
bibliotheekmb.nl onder vermelding van naam 
school, contactpersoon met mailadres, aantal 
groepen per leerjaar, aantal leerlingen per groep 
en schooltijden. Wacht niet te lang, want er is 
slechts plaats voor een beperkt aantal groepen.


