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Beste leesconsulent,
Komend schooljaar gaat de 11e editie van De Weddenschap van start met Memru Renjaan, Selma Omari en Willie Wartaal als leescoaches.
De Weddenschap is een leesbevorderingsprogramma van Stichting Lezen waarbij drie leescoaches jongeren van het vmbo en mbo
uitdagen om in een half jaar drie boeken te lezen. Zelf lezen de coaches ook drie boeken en vertellen daarover in hun vlogs. Jongeren
kunnen zich zowel individueel als met de klas inschrijven. Ze volgen een leescoach die hen met videoboodschappen en nieuwsberichten
stimuleert de drie boeken uit te lezen. De docent is natuurlijk de belangrijkste coach!

Mooie prijzen
Als leesbevorderaar zit de winst in jongeren aan het lezen te krijgen met behulp van leuke en passende boeken. Voor de jongeren
en de scholen die meedoen zijn er bovendien nog mooie prijzen te winnen. En het is een weddenschap! Dus laat de docent met de
leerlingen een tegenprestatie afspreken, mochten ze het onverhoopt niet halen. Maar door jouw enthousiaste begeleiding en passende
boekenaanbod gaan de leerlingen het natuurlijk allemaal redden!

Wat kun je doen?
Als leesconsulent kun je een belangrijke rol spelen om De Weddenschap op de vmbo/mbo-school in jouw regio uit te zetten. Koppel dit
programma bijvoorbeeld aan de activiteiten die je al samen met de school doet binnen het leesoffensief en/of de Bibliotheek op school.
Neem het programma mee als een van de mogelijke samenwerkingen met de Bibliotheek. Spreek af wat jij kunt doen:
• een boekintroductie geven bij de start
• een boekencollectie leveren
• tussentijdse boekpresentaties of -besprekingen
• lokale leescoach zijn of lokale leescoaches leveren
• koppeling maken met andere programma’s
• ... vul aan met je eigen creatieve ideeën!
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Tijdlijn De Weddenschap

Koppeling aan andere projecten

De aftrap van De Weddenschap is eind oktober en er wordt

De Weddenschap gaat om het lezen van drie boeken in zes

de hele winter gelezen. In maart/april wordt het laatste boek

maanden. Welke boeken de jongeren lezen is aan hen, zij kiezen

uitgelezen en dan volgt in mei de prijsuitreiking. Met deze

zelf. Juist die vrije keuze maakt dit programma zo uniek én

planning is De Weddenschap perfect in het schooljaar in te

toegankelijk. Het leent zich dan ook perfect om te combineren

zetten. De start van het schooljaar gebruik je om met de school

met andere programma’s. De Boekenweek van Jongeren vindt al

afspraken te maken, tussentijds blijf je de school en jongeren

in september plaats, maar kan wel dienen als startpunt om met

enthousiasmeren en in mei wordt de campagne afgerond. Klaar

de school in gesprek te gaan. Wat dacht je van NL Leest Junior,

voor de volgende ronde! Zie ook de tijdlijn.

het programma waarbij de hele klas één boek leest en daarover
met elkaar praat. In 2021 staat Katvis van Tjibbe Veldkamp
centraal, een boek dat geschikt is voor een brede doelgroep en
een aansprekend thema heeft. De Jonge Jury leent zich ook
prima voor een combinatie met De Weddenschap. Tot slot: kijk
ook eens binnen de school! Valt het lezen te combineren met
zaakvakken, zijn er vakken/hobby’s/interesses/praktijkvakken
waar de jongeren meer over willen lezen? Non-fictie mag
natuurlijk ook gelezen worden.
Ga jij de weddenschap aan? Heel veel leesplezier gewenst!
Team de Bibliotheek op school

Website De Weddenschap
Op www.deweddenschapl.nl vind je alle informatie die je zoekt.
Gebruik de vaak rustigere zomerperiode om de site goed door
te pluizen en stem daarna in september met de school af hoe
jullie deze campagne gaan aanpakken. Maak een account aan
en ontdek wat er allemaal mogelijk is. Bij de Leestips staan
verschillende soorten boekenlijsten die je kunt gebruiken om
collecties samen te stellen. Omdat jongeren vrij zijn om elk boek
te lezen wordt voldaan aan de behoefte aan autonomie, een van
de drie leesmotivatiepijlers.

Regionale leescoaches
Naast de drie landelijke coaches kun je natuurlijk ook lokaal
bekende mensen inzetten als coach. Deze zogenoemde
regionale coaches kunnen jongeren nóg meer stimuleren om

Colofon

de weddenschap aan te gaan en te vervolmaken, omdat deze

© de Bibliotheek op school (2021)

regionale coaches misschien nog wel meer tot de verbeelding

Het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school

spreken en vaak beter benaderbaar zijn. De regionale coaches

is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met

kunnen een plek op de landelijke website krijgen en je kunt ze

de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het

inschakelen om eind oktober de Aftrap van de campagne op een

programma uit. De Bibliotheek op school wordt onder de noemer

school te doen en daarna de school met tussenpozen te laten

Kunst van Lezen binnen het actieprogramma Tel mee met Taal

bezoeken voor extra motivatie!
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