
 

 

 

Informatie en spelregels 

Voor de schoolwedstrijd, de bibliotheekronde en de deze digitale provinciale ronde mag hetzelfde 

fragment worden gelezen. Je leest voor uit een boek dat qua belevingswereld en niveau bij je past. 

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. 

 

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. Houd 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 (kies bijvoorbeeld niet een te 

kinderachtig boek).  

 Probeer een mooi afgerond stuk te vinden (er bestaan boeken met duidelijk afgeronde hoofdstukken of 

korte verhaaltjes); 

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

bibliotheek, in de boekhandel of kijk op www.jongejury.nl. Klik op boeken en daarna leestips;  

 Probeer eerst eens hardop of het fragment ook lekker voorleest. Je weet dan meteen hoe lang je 

ongeveer over een bladzijde doet; 
 

Meer lezen over het voorlezen? Dat kan op de website van Read2me. 

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. 

             
 

http://www.jongejury.nl/
https://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl/boekentips/

