
 

 

Informatie en spelregels 

Waar moet je op letten bij het opnemen van je filmpje? 

 Hou het boek duidelijk in beeld 

 Het gaat om je voorleeskunsten, niet om het decor. 

 Zorg ervoor dat er geen achtergrondgeluid is en dat je goed verstaanbaar bent. 

 

 

Hoe lang mag het voorlezen duren? 

 De inleiding plus het voorlezen van het fragment uit het boek mag maximaal vijf minuten duren. 

Het minimum is drie minuten. 

 Psssst! Lees echt niet te lang, soms kan te lang voorlezen reden zijn om niet te kunnen winnen! 

 

Waaruit bestaat de inleiding? 

 Je naam, de naam van je school en de plaats. 

 Titel van het boek, auteur (eventueel illustrator) 

 Korte uitleg over wat er vooraf is gegaan aan het voorgelezen fragment, zodat luisteraars 

snappen waar het verhaal over gaat. Je mag dit ook opschrijven en oplezen. 

 Uitleg waarom je dit boek gekozen hebt. 



 

Regels voor de provinciale finale: 

 Kies een ander boek dan waaruit je tijdens de eerdere wedstrijdrondes hebt voorgelezen. 

 Kies een boek waar je enthousiast over bent en dat leuk is om naar te luisteren. 

 

Niet toegestaan zijn: 

 A-boeken (voor 7-9 jaar). 

 Zogenaamde ‘makkelijk-lees-boeken’ 

 Een boek in dialect of streektaal 

 Een zelfgeschreven boek, een prentenboek, een tijdschrift, een gedicht, een schoolboek of een 

fotokopie. 

 C-boeken (voor de leeftijd 12+) zijn niet aan te raden maar ook niet verboden. 

 LET OP: Als je je boekkeuze hebt doorgegeven, dan is wijzigen niet meer mogelijk. 

 

Wat is een goed fragment? 

 Een afgerond stuk. Een open einde mag ook, om de luisteraars nieuwsgierig te maken naar het 

vervolg van het verhaal. 

 Een fragment waarin niet te veel personen voorkomen. Een fragment met veel personen is lastig 

te volgen voor de luisteraar die het boek niet kent. 

 Je leest het fragment uit een boek in zijn geheel voor en slaat geen stukken over. 

 

Waar let de jury vooral op? 

 Duidelijk en rustig spreken. 

 Neem het publiek mee in het verhaal. 

 De juiste klemtonen. 

 Contact met het publiek, af en toe de luisteraars aankijken. 

 Eigen stem gebruiken. Een goede voorlezer blijft dicht bij zijn/haar eigen stem en gebruikt 

bijvoorbeeld kleine verschillen in tempo, leest iets harder of iets zachter om een sfeer of emotie 

duidelijk te maken. 

 Het gebruik van stemmetjes is niet verboden, maar is wel een valkuil voor de meeste kinderen en 

is vaak reden voor een negatief oordeel. Advies: niet doen. 



 Niet schreeuwen. 

 Geen toneelspel met (grote) gebaren. 

 Af en toe verspreken is niet erg en wordt niet negatief beoordeeld.  

 

Tenslotte: de jury let niet op de kwaliteit van het filmpje, ze letten op jou. De jury let op het plezier en 

enthousiasme dat jij laat zien tijdens het voorlezen. 

Het gehele spelregelboekje lezen van de Nationale voorleeswedstrijden is hier terug te lezen. 

 

             

https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/wp-content/uploads/2019/08/NVW-2019_20-Spelregels-ONLINE.pdf

