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1. Doel van Scoor een Boek! 
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot belang. Daarbij helpt het natuurlijk als 
ze plezier beleven aan het lezen. Met die gedachte voeren de Bibliotheken en Eerste- en 
Eredivisieclubs het project Scoor een Boek! uit: een uniek leesproject voor leerlingen uit groep 5 
en 6 van het basisonderwijs. Het project combineert lezen met sport, want scoren kun je overal! 
  
Tijdens de projectperiode van Scoor een Boek! worden er drie korte video’s gemaakt; de Aftrap, 
de Rust en het Fluitsignaal. Het doel van deze video’s is om kinderen te raken en te motiveren 
om boeken met plezier te lezen. In de video’s worden boeken en voetballen, de bibliotheek en 
het voetbalstadion met elkaar in verbinding gebracht. 

 
De Aftrap en het Fluitsignaal duren circa 2 minuten. De Rust duurt 2½ à 3½ minuut, 
afhankelijk van de extra scène en shots die je in de video’s wilt.  
 

2. Verhaallijn editie 2021: Het Scoor een Boek! team 

De moraal van het verhaal is: 'Iedereen heeft een talent en in een team help je elkaar.’ 
 
In de Aftrap doet de voetballer een oproep voor een speciaal Scoor een Boek! team. Hij roept de 
kinderen op om mee te doen met de selectiedag om hun talent te tonen. De mascotte wil ook 
graag in de videoboodschap en maakt het de voetballer extra moeilijk om de video goed op te 
nemen. De kinderen gaan in de bibliotheek hard trainen voor de selectiedag. Het ene kind 
oefent met snellezen voor de spitspositie, terwijl een ander kind zijn dribbelskills aan het 
oefenen is. Kinderen helpen elkaar met het ontdekken van hun talenten. Op het eind zien we de 
voetballer en de mascotte in de weer met de voorbereidingen voor de selectiedag. Ze zetten de 
jurytafel klaar en wachten vol spanning op de kinderen.  
 
In de Rust is het tijd voor de selectiedag! Overal in het voetbalstadion hangen bordjes met 
borden en de tekst “Selectiedag Scoor een Boek! team”. De kinderen zijn op van de zenuwen en 
worden een voor een door de mascotte en de voetballer uitgenodigd om zijn/haar talent te 
laten zien. De voetballer daagt de kinderen die goed kunnen voetballen uit met extra 
oefeningen en vraagt een kind die goed kan lezen wat zijn/haar lievelingsgenre is. De mascotte 
klungelt met de jurybordjes en houdt per ongeluk eerst een 6 in de lucht, maar draait het bordje 
dan snel om voor een 9. Aan het einde van de selectiedag vertelt de voetballer dat hij en de 
mascotte in beraad gaan. Mocht je nu niet kunnen wachten, ga dan naar www.scoorthuis.nl en 
stel daar alvast je eigen Scoor een Boek! thuisteam samen. 
 
Het Fluitsignaal is een videoboodschap van de voetballer voor de kinderen van de selectiedag. 
De voetballer vertelt dat iedereen - inclusief de mascotte - in het Scoor een Boek! team komt, 
omdat alle talenten nodig zijn en ze samen het perfecte team vormen. Vervolgens krijgt de 
voetballer allemaal berichten op zijn telefoon met foto’s en video’s van de kinderen die heel blij 
zijn dat ze in het team zitten. En tot slot, roept de voetballer de kinderen op om een Scoor een 
Boek! team met de klas en hun families te maken. [Hier kan een link gelegd worden met 
scoorthuis.nl en de klassen kunnen zelf aan de slag met het maken van een eigen team]. 

http://www.scoorthuis.nl/
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3. Tips 
3.1. Camera- en audio 
● Camera: Een goede camera is een goed begin. Maar welke te kiezen? Er zijn zoveel 

verschillende camera’s en elke heeft zijn voor- en nadelen. Omdat voetballers vaak weinig 
tijd hebben voor de opnames, is het belangrijk om een camera te kiezen die je kent. Dat 
scheelt tijd in het opstellen van de shots.  

● Lens: Zorg ervoor dat je een lens hebt die op verschillende lengtes dezelfde lichtsterkte kan 
vasthouden. Dit scheelt in het verstellen van het diafragma en zo kan je met dezelfde 
instellingen verschillende shots maken (ingezoomd, of juist wijd). 

● Geluid: Wat betreft het geluid is het fijn om de voetballer te zenderen. De tekst van de 
kinderen en de ouders kan worden opgenomen met een stereomicrofoon op de camera. 

 

3.2. De draaidag 
In dit filmscript hebben we optionele scènes geschreven, die vanwege logistieke en 
productionele redenen per filmteam kunnen verschillen. Daarnaast kan de bibliotheek en de 
voetbalclub door deze opties de video’s helemaal eigen maken.  
 
● Wat gaan we filmen? Bepaal van tevoren welke scènes je wilt filmen, wat je daarvoor nodig 

hebt en op welke locatie je dit wilt filmen. Overleg van tevoren met de filmploeg, de 
bibliotheek en de voetbalclub over de tijden en de locaties. Wat is productioneel mogelijk?  

● In welke volgorde gaan we filmen? Deel je draaidag zo in dat je alle shots per locatie draait. 
Denk tevens na over de volgorde waarin je de scènes en shots gaat filmen. De volgorde zal 
vooral afhankelijk zijn van de tijdsplanning van de voetballer. Houd er rekening mee dat een 
de helft van de “Aftrap” video zonder de voetballer gefilmd wordt. Zorg ervoor dat je alle 
shots die je mét de voetballer moet maken achter elkaar filmt.  

● Houd bij welke shots je hebt gefilmd en welke je nog moet filmen.  
 

Afhankelijk van de ervaring van de filmploeg, zullen alle scènes met de voetballer in 
circa 1½ uur er opstaan. Totaal zal de draaidag 6 tot 8 uur duren, dit is afhankelijk van 
de optionele scènes en eveneens de ervaring van de filmploeg. Binnen de 6 tot 8 uur 
zit tevens de locatiewissel(s) en het klaarmaken van de locaties met de props.  

 

Tip: Het kan zomaar gebeuren dat de voetballer niet op het afgesproken tijdstip er is, omdat er 
iets tussendoor komt. Probeer dan snel met iedereen te schakelen dat je alvast (een deel van) 
de shots maakt, waar je de voetballer niet bij nodig hebt. 
 
Zorg daarnaast dat er mensen kunnen helpen met het klaarmaken van de locaties (met 
bijvoorbeeld het neerleggen van de boeken) en het opvangen en voorbereiden van de kinderen. 
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De voetballer en de acteurs 
● Alle rollen in het script kunnen door een jongen of meisje worden gespeeld. Zorg ervoor dat 

het mondige kinderen zijn die niet bang zijn om een stukje tekst te improviseren en te 
acteren. Het is prettig als de kinderen al ervaring hebben in bijvoorbeeld toneelspelen. 
Bovendien is het belangrijk dat de kinderen niet bang zijn voor de camera.  

● De kinderen kunnen er zoveel zijn als je wilt, maar moeten er wel minimaal 3 zijn. 
● De voetballer kan daarnaast een vrouwelijke of een mannelijke speler zijn. Deze rol kan ook 

vervuld worden door een e-sporter van de voetbalclub.  
● De mascotte is de mascotte van de club. 
● De leraar kan ook een ouder zijn. 
 
De locaties 
● De bibliotheek: De scènes in de bibliotheek kunnen in één keer worden opgenomen zonder 

de voetballer.  
● Het voetbalstadion: De selectiedag (video “Rust”) kan op elke plek in het stadion 

plaatsvinden. De locatie is afhankelijk van de mogelijkheden bij de voetbalclub. Denk aan: 
trainingsveld (binnen of buiten), kleedkamer en voor het stadion. 

 

3.3. “Acteren” 
De geschreven teksten bij de shots zijn richtlijnen. De personages moeten deze teksten naar 
eigen invulling uitspreken. Geef de acteurs tijdens het filmen een leidraad wat er binnen de 
scène, binnen het shot, moet gebeuren en laat ze dit improviseren. Neem een shot maximaal 
drie keer op. Als je het meer dan drie keer opneemt, wordt het acteren onnatuurlijk.   

 
3.4. Montage 
De tijdsduur bij elk shot zijn richtlijnen voor de montage. Zorg ervoor dat je de video’s vlot 
monteert en dat je een shot niet te lang laat staan. Qua filmen kan je de shots vanzelfsprekend 
langer filmen, zodat je hieruit het beste fragment kunt knippen. Je kan het logo van de bieb en 
de voetbalclub in de hoek van de video plaatsen. Tot slot, de muzieksuggesties en de props (de 
jury-bordjes en selectiedag-bordjes) kun je hier downloaden: https://bit.ly/3mvyqdr.  

 
3.5. Hoe dit script te lezen? 

Elke video bestaat uit een lijst met de locaties, personages en props. Vervolgens heeft elke 
video uitgeschreven scènes en shotlist. De scène beschrijving is een samenvatting van wat er 
gebeurd in de scène, zonder dialoog. Onder elke scène beschrijving staat stap voor stap 
beschreven welke shots je kunt maken en wat de dialoog is. 
 
De shots zijn een richtlijn. Aan de hand van de scènes kan je ook zelf de shots bepalen. 
 

In deze blokken worden de muzieksuggesties gegeven die je voor de montage kan gebruiken 

 

https://bit.ly/3mvyqdr
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In deze blokken staan optionele scènes, shots en tips. 

 
Er zijn drie soorten shots in het script geschreven. CLOSE/MED/TOT. Hieronder zijn drie 
voorbeelden van wat er bedoeld wordt met deze omschrijving.  
 
TOT (TOTAALSHOT) 

 
De personages van top tot teen. 
 
MED (MEDIUM SHOT)             CLOSE (DETAIL SHOT) 

Een personage van top tot middel.        Detail & emotie gerichte shots. 
 
 

Veel plezier en succes! 
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4. Scoor een Boek!: Aftrap 
 
4.1. Locaties 
Voetbalstadion (scène 1 en 3) en de bibliotheek (scène 2) 
 
4.2. Personages  

1. Mascotte van de voetbalclub 
2. Voetballer 
3. Kinderen (minimaal 3 kinderen) 
4. Ouder (= juf/meester/vader/moeder/bibliotheekmedewerker) 

 
4.3. Props 
Voetbalstadion 

● Mascottepak 
● Trainingspak voetballer 
● Net met voetballen 
● Pionnen 

 
Bibliotheek 
● Circa twee voetballen 
● Selectie leuke kinderboeken → eigen keus kinderen 
● Optioneel: sjaals, shirts en/of petjes van de club voor de trainende kinderen. 
● Fluitje of stopwatch voor de trainer 
● Krukje 
● Optioneel: verrekijker 
● A4’tje vouwen tot naambordje voor op de jurytafel met “voetballer” en “mascotte” 
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4.4 Scènes en shotlijst Aftrap 
 
⇒   SCÈNE 1: DE OPROEP      [locatie: het voetbalstadion] 

Muziek: kies een nummer uit mapje: ‘grappige muziek’. 

 
We zien de voetballer in vlogstijl een video opnemen. Hij roept kinderen op om mee te doen 
met de selectiedag voor het speciale Scoor een Boek! team van 2021. De mascotte wil ook graag 
in de video en maakt het de voetballer extra moeilijk om de video goed op te nemen.  
 
Wat duidelijk moet worden in deze scène: 

● De voetballer is op zoek naar verschillende talenten 
● Waar je je kunt opgeven 
● De worsteling van de mascotte en voetballer is grappig 

 

Probeer dit in een shot op te nemen en uit de hand te filmen, dit versterkt het vlog gevoel. 

 
SHOT 1 - MED - 1 min 
De voetballer: “Hallo allemaal, dit jaar is [naam voetbalclub] op zoek naar een heel speciaal 
team. Het Scoor een Boek! team van 2021!” 
 
Op de achtergrond zie je het hoofd van de mascotte opeens in beeld.  
 
Voetballer: “Nu even niet mascotte, ik ben bezig om een video op te nemen!” 
 
De mascotte gaat weer uit beeld. 
 
De voetballer gaat verder: “Voor dit team ben ik op zoek naar verschillende talenten.”  
 
Het grote hoofd van de mascotte komt in beeld en blokkeert nu het hele scherm. We kunnen de 
voetballer niet meer zien, maar nog wel horen. 
 
De voetballer: “Neehee, dit kan toch niet zo! Kom op, laat me nu ff die video opnemen!”  
 
De voetballer duwt de mascotte uit beeld en denkt een seconde na.  
 
De voetballer: “Waar was ik..? Oja! Op de selectiedag gaan we kijken wat jouw talent is en 
welke positie jij in het team zou kunnen krijgen! Je kunt je opgeven...whaaaa.”  
 
De grote hand van de mascotte komt in beeld en probeert de voetballer uit beeld te drukken. 
De voetballer worstelt met de mascotte en het beeld wordt nu heel onstabiel.  
 
De voetballer hijgt en kan nog net uitbrengen:  
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“Je kunt je opgeven bij je juf/meester/bibliotheek/de voetbalclub.” [Wat van toepassing is 
noemen.]  
 
De worsteling gaat nog steeds door en soms zie je het blije gezicht van de mascotte.  
 
De voetballer op de achtergrond: “Succes allemaal en tot snel!” 
 
De mascotte zwaait, dichtbij de camera.  
 
⇒   SCÈNE 2: TRAINEN        [locatie: 
bibliotheek] 

Muziek: kies een nummer uit mapje: ‘vrolijke muziek’. 

 
Verschillende kinderen zijn aan het trainen voor de selectiedag. Sommige kinderen voetballen, 
terwijl anderen hun leesskills aan het oefenen zijn.  
 
Uit deze scène moet duidelijk worden: 

● Dat naast voetballen, ook lezen als talent geoefend kan worden 
● Dat de kinderen elkaar helpen (teamgevoel) 

 
SHOT 2.1 - TOT - 5 sec 
Kind 1 slalomt met een bal tussen stapels met boeken door. 
 
SHOT 2.2 - MED - 3 sec 
Kind 2 zit op een bankje, terwijl zijn vader/moeder/vriend met een stopwatch naast hem zit. Het 
kind leest een dun boek en probeert zo snel mogelijk te lezen.  
De vader/moeder/vriend zegt: “We gaan voor de spitspositie, nog sneller lezen!” 
 
SHOT 2.3 - MED/CLOSE - 10 sec 
Kind 3 zit op een stoel met een hele stapel boeken naast zich van een bepaalde serie.  
Een vriendje (kind 4) vraagt (off-screen): “Ga je mee buiten spelen?”  
 
Kind 3 kijkt op zegt: “Nee, ik wil deze hele serie uitlezen, want ik ben aan het trainen voor de 
verdedigingspositie voor het Scoor een Boek! team. Jij kan toch vet goed hooghouden? Wil je 
ook niet meedoen aan de selectiedag?” 
 
SHOT 2.4 - MED/CLOSE - 3 sec 
Kind 4 heeft een bal in de hand en zegt: “Ja, dat wil ik eigenlijk wel! Ik ga meteen oefenen met 
hooghouden.” 
 
SHOT 2.5 - MED - 6 sec 



                 Scoor een Boek! 2021 – Video Aftrap 

 

10 
 

Kind 5 kijkt op van zijn/haar boek en zegt tegen kind 1: “Je kan toch ook goed voorlezen? Dat is 
ook een talent! Zullen we dat samen oefenen?” 
SHOT 2.6 - MED - 3 sec 
Kind 1 is nog steeds aan het dribbelen. Hij/zij knikt en zegt: “Ja is goed, ik leg je mijn voorlees-
tactiek uit!” En hij loopt uit het shot.  
 
SHOT 2.7 - TOT - 5 sec 
Kind 6 staat op een krukje en kijkt hoe de bieb is ingedeeld (evt. met verrekijker).  
Een medewerker loopt langs en zegt: “Zo jij houdt goed het overzicht, jij zou wel aanvoerder van 
het nieuwe team kunnen zijn!” 
 
SHOT 2.8 - MED/TOT - 6 sec 
We zijn terug bij kind 2 dat traint voor de spitspositie. Hij heeft het boek net uit en slaat hem 
dicht.  
Zijn trainer [=vader/moeder/vriend] zegt: “15 minuten achter elkaar gelezen! Super! Je bent 
klaar voor de selectiedag.” 
 
⇒   SCÈNE 3: VOORBEREIDINGEN SELECTIEDAG   [locatie: voetbalstadion] 
De voetballer en de mascotte zijn bezig met de voorbereidingen voor de selectiedag.  
 
SHOT 3.1 - TOT - 7 sec 
De voetballer loopt van rechts naar links door het beeld met een stapel pionnen.  
 
SHOT 3.2 - TOT - 5 sec 
De mascotte loopt van links naar rechts door het beeld slepend met een net met voetballen. 
 
SHOT 3.3 - MED - 5 sec 
De voetballer zet een (jury)tafel neer. 
 
SHOT 3.4 - MED - 5 sec 
De mascotte legt op de tafel een bordje met “Voetballer” & “Mascotte”. 
 
SHOT 3.5 - TOT - 5 sec 
De voetballer en de mascotte zitten klaar achter de jurytafel. Klaar voor de selectiedag! 
De voetballer zegt tegen de mascotte: “Laat de kinderen maar komen!” 
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5. Scoor een Boek!: Rust 

 
5.1. Locaties 
Voetbalstadion  
 
5.2. Personages  

1. Voetballer  
2. Mascotte 
3. Kinderen (minimaal 3) 
4. Juf/meester/ouder  

 
5.3. Props 
● Trainingspak voetballer  
● Voetballen 
● Heel veel boeken 
● Bordjes met “Selectiedag Scoor een Boek! team” en een pijl [zie map met muziek en props: 

https://bit.ly/3mvyqdr] 
● Blaadjes/bordjes met getallen 0 t/m 9 [zie map met muziek en props: 

https://bit.ly/3mvyqdr] 
 



                    Scoor een Boek! 2021 – Video Rust 

12 
 

5.4 Scènes en shotlijst Rust 

Muziek: kies een nummer uit mapje: ‘actieve muziek’. 

 
⇒   SCÈNE 1: KLAARMAKEN VOOR DE SELECTIEDAG   [locatie: 
voetbalstadion] 
Vandaag is het de selectiedag! De voetballer en de mascotte hangen in het voetbalstadion 
bordjes op met de tekst “Selectiedag Scoor een Boek! team” en een pijl met welke kant de 
kinderen op moeten. De mascotte hangt een bordje verkeerd om op. Een voor een komen de 
kinderen voor de selectiedag. We zien een kind langs een van de bordjes lopen. We zien een 
ander kind zenuwachtig wachten totdat hij/zij wordt opgehaald.  
 
SHOT 1.1 - MED - 3 sec 
De voetballer hangt een bordje van de selectiedag op.  
 
SHOT 1.2 - CLOSE - 3 sec 
Het bordje van de selectiedag met een pijl en de tekst: “Selectiedag Scoor een Boek! team” 
 
SHOT 1.3 - MED - 5 sec 
De mascotte hangt een bordje van de selectiedag onhandig ondersteboven op.  
 
SHOT 1.4 - MED - 4 sec 
De voetballer zucht en hangt het bordje recht. 
 
SHOT 1.5 - TOT - 3 sec 
Kind 1 komt aan bij het voetbalstadion en loopt langs een van de bordjes. 
 
SHOT 1.6 - MED - 4 sec 
Kind 2 zit super zenuwachtig te wachten tot hij/zij wordt geroepen door de voetballer. 
 
⇒ SCÈNE 2: OPHALEN VAN EEN KIND    [locatie: voetbalstadion] 
Een voor een worden de kinderen bij de voetballer en de mascotte uitgenodigd om zijn/haar 
talent te laten zien. Een kind wordt opgehaald door de mascotte. 
 
SHOT 2.1 - TOT - 5 sec 
De mascotte doet de deur open/komt aanlopen en wenkt dat een kind naar binnen kan komen. 
[wat de mascotte precies doet is afhankelijk van de locatie]  
 
SHOT 2.2 - TOT - 3 sec 
Kind 1 loopt zenuwachtig achter de mascotte aan. 
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Optionele shots (deze shots leggen meer nadruk op “in een team help je elkaar”) 
 
SHOT 2.3 - MED - 2 sec 
Een boek van het kind 1 ligt op de bank.  
 
SHOT 2.4 - TOT -5 sec 
Kind 2 komt aanlopen en ziet het boek liggen. Hij/zij pakt het boek op en rent achter de 
mascotte en het kind aan. Hij/zij roept: “Wacht, je vergeet je boek!” 
 
SHOT 2.5 - MED - 3 sec 
Kind 1 en de mascotte draaien zich om. 
 
SHOT 2.6 - TOT - 4 sec 
Kind 2 met het boek komt hijgend aan bij de mascotte en het kind en geeft het boek.  
“Succes hé, je kan het!” 
 
SHOT 2.7 - MED - 5 sec 
Kind 1 die het boek krijgt zegt: “Bedankt! Jij ook succes straks!” 

 
⇒   SCÈNE 3: WAT IS JOUW TALENT?     [locatie: 
voetbalstadion] 

Muziek: kies een nummer uit mapje: ‘actieve muziek’. 

 
De kinderen hebben hard getraind en vol spanning wordt er gekeken of er een plekje is in het 
Scoor een Boek! team. De voetballer vraagt aan elk kind wat zijn/haar talent is. Elk kind zegt iets 
anders; dit kan voetballen of lezen zijn. Als een kind iets met voetbal laat zien, vraagt de 
voetballer of het kind bijvoorbeeld ook kan hooghouden. De voetballer doet de oefening voor 
en het kind doet hem na. De mascotte houdt onhandig bordjes omhoog waarop cijfers staan. 
 
SHOT 3.1 - MED - 3 sec 
De voetballer vraagt: “Wat is jouw talent?” 
 
SHOT 3.2 - MED - 5 sec 
Kind 1 zegt: “Ik kan super snel rennen en super snel lezen!”  
 
SHOT 3.3 - TOT - 5 sec 
We zien kind 1 van links naar rechts met een boek door het beeld rennen. 
 
SHOT 3.4 - TOT - 8 sec 
De mascotte houdt een bordje met cijfer zes omhoog, maar beseft dat hij het fout doet en 
draait hem snel naar een negen. 
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SHOT 3.5 - MED - 3 sec 
Kind 2 zegt: “Ik kan super lang achter elkaar geconcentreerd lezen!” 
 
SHOT 3.6 - MED - 7 sec 
De voetballer vraagt:  
“Net wat we nodig hebben: uithoudingsvermogen! Wat is je lievelingsgenre?” 
 
SHOT 3.7 - MED - 4 sec 
Kind 2 antwoord: “Ik hou van lekker griezelen!” [of sport, fantasy etc.] 
 
SHOT 3.8 - MED - 4 sec 
De voetballer en de mascotte knikken enthousiast en maken een notitie op hun juryblad. 
 
SHOT 3.9 - MED - 4 sec 
Kind 3 zegt: “Ik kan super goed op doel schieten.” 
 
SHOT 3.10 - MED - 6 sec 
De voetballer vraagt:  
“Kun je ook goed dribbelen? Wacht ik doe het even voor, dan kan jij het nadoen.” 
 
SHOT 3.11 - TOT - 8 sec 
De voetballer dribbelt van links naar rechts door het beeld en het kind volgt na enkele seconden 
met zijn/haar eigen bal.  
 
SHOT 3.12 - TOT - 6 sec 
De mascotte houdt een bordje met de cijfers 01 omhoog, maar beseft dat hij het fout doet en 
draait hem snel naar een 10. 
 

Andere oefeningen die de voetballer kan vragen aan de kinderen: 
Oefening 1: dribbelen met de bal om stapels boeken heen en proberen zo snel mogelijk tussen de 
boeken door te slalommen. 
 
Oefening 2: balanceren met een bal op je hoofd terwijl je een stapel boeken vasthoudt. 
 
Oefening 3: de voetballer schiet de bal en je moet hem goed en strak aannemen. 
 
Oefening 4: twee boeken fungeren als doelpalen. De voetballer schiet en je moet proberen de bal 
tegen te houden. 
 
Oefening 5: “de schoen-challenge”. 
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⇒ OPTIONEEL SCÈNE 4: DE BALLENJUF/MEESTER   [locatie: voetbalstadion] 
Als de mascotte het volgende kind wilt ophalen, ziet hij ineens een leerkracht zitten. Hij/zij is ook 
super zenuwachtig. Als de voetballer de leerkracht ziet, benoemt hij hem/haar tot: 
ballenjuf/meester. En geeft een net vol met ballen. De leerkracht verlaat de ruimte en struikelt 
over het net, waardoor er een paar ballen uitvliegen. De mascotte schiet onhandig te hulp. 
 
SHOT 4.1 - TOT - 3 sec 
De mascotte opent de deur van de “wachtkamer”. 
SHOT 4.2 - TOT - 5 sec 
De leerkracht is aan het ijsberen in wachtkamer en kijkt zenuwachtig op zijn/haar horloge.   
 
SHOT 4.3 - MED - 3 sec 
De mascotte steekt zijn vinger omhoog, hij heeft een idee! Hij loopt uit het shot. 
 
SHOT 4.4 - MED - 6 sec 
De leerkracht stopt met ijsberen en kijkt op. De hand van de mascotte komt in beeld, met een net 
vol voetballen! De leerkracht kijkt naar beneden 
 
SHOT 4.5 - CLOSE - 3 sec 
We zien het net vol voetballen. 
 
SHOT 4.6 - TOT - 3 sec 
De leerkracht pakt de voetballen aan en wil door de deuropening lopen 
 
SHOT 4.7 - CLOSE - 2 sec 
De voet van de leerkracht blijft in het nek haken, waardoor hij/zij struikelt. 
 
SHOT 4.8 - MED - 3 sec 
Alle voetballen vallen uit het net en rollen alle kanten op. 
 
SHOT 4.9 - TOT - 4 sec 
De mascotte rent onhandig achter de ballen aan en helpt de leerkracht om ze weer te verzamelen. 

 
⇒ SCÈNE 5: OVERLEGGEN      [locatie: voetbalstadion] 
De voetballer en de mascotte kijken naar een groepje kinderen en geven aan dat ze gaan 
overleggen of het kind in het Scoor een Boek! team komt.  
 
SHOT 5.1 - TOT - 3 sec 
De voetballer en mascotte staan/zitten naast elkaar tegenover een paar kinderen.  
 
SHOT 5.2 - MED - 6 sec 
De voetballer zegt: “Jullie hebben het supergoed gedaan. De mascotte en ik gaan overleggen of 
er een plekje voor jullie in het Scoor een Boek! team is. Jullie horen nog van ons.” 
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SHOT 5.3 - MED - camera beweegt van links naar rechts - 5 sec 
Een paar kinderen zitten naast elkaar. Kind 1 knikt zenuwachtig ja. Kind 2 lacht blij. Kind 3 kijkt 
vastberaden. 
 
⇒   SCÈNE 6: SCOORTHUIS.nl      [locatie: voetbalstadion] 

Muziek: kies een nummer uit mapje: ‘vrolijke muziek’. 

 
De voetballer richt zich nu tot de kijkers en vertelt dat op scoorthuis.nl al een eigen Scoor een 
Boek! team kunt vormen. 
 

Deze scène is afhankelijk hoe scoorthuis.nl (lokaal) wordt ingezet. Pas de tekst zo nodig aan. 
 
Suggesties: 
1: “Wil je ondertussen fit blijven, ga dan naar scoorthuis.nl voor leuke filmpjes en opdrachten.” 
2: “Wil je ondertussen verder? Maak dan samen met je juf of meester een team aan op 
scoorthuis.nl en ga aan de slag met leuke filmpjes en opdrachten.” 
3: “Van de bibliotheek hebben we gehoord dat je ook met je gezin een eigen team kan maken. Ga 
snel naar scoorthuis.nl voor meer informatie. Je juf of meester kan je hier meer over vertellen.” 

 
SHOT 6.1 - MED - 4 sec 
De voetballer kijkt recht in de camera en zegt:  
“Kun je niet wachten? Ga dan naar scoorthuis.nl om alvast je eigen team te maken.”  
 
SHOT 6.2 - MED - 6 sec 
De mascotte stapelt de bordjes met de getallen op, maar laat ze bijna meteen weer vallen. 
 
SHOT 6.3 - MED - 4 sec 
De voetballer kijkt lachend naar de mascotte en vervolgens weer in de camera. Hij zegt: 
“Nou tot het fluitsignaal! Succes met voetballen en lezen allemaal! 

http://scoorthuis.nl/
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6. Scoor een Boek!: Fluitsignaal 

 
6.1. Locatie 
Voetbalstadion 
 
6.2. Personages  

1. Voetballer 
2. Mascotte voetbalclub 

 
6.3. Props 
● Mascottepak voetbalclub 
● Trainingspak voetballer  
● Voetbal 
● Telefoon 
 
● Camerastatief 
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6.4 Scènes en shots Fluitsignaal 
 
SCÈNE 1: HET SCOOR EEN BOEK! TEAM    [locatie: voetbalstadion] 

Muziek: kies een nummer uit mapje: ‘vrolijke muziek’. 

 
De voetballer neemt een videoboodschap op voor de kinderen van de selectiedag. De video 
begint met de voetballer die de camera klaarzet voor de videoboodschap. Hij vertelt dat 
iedereen - inclusief de mascotte - in het Scoor een Boek! team komt, omdat alle talenten nodig 
zijn en ze samen het perfecte team vormen. Vervolgens krijgt de voetballer allemaal berichten 
op zijn telefoon met foto’s en video’s van de kinderen die heel blij zijn dat ze in het team zitten. 
Tot slot, roept de voetballer de kinderen op om een Scoor een Boek! team met de klas en hun 
families te maken. [Hier kan een link gelegd worden met scoorthuis.nl en de klassen kunnen zelf 
aan de slag met het maken van een eigen team]. 
 

Deze hele video kan vanuit statief gefilmd worden. Omdat het moet lijken alsof de voetballer 
het vlogt, kan deze hele video in een medium shot gefilmd worden. De video kan in stukken 
worden opgenomen en in de montage met bijvoorbeeld “jumpcuts” of digitaal inzoomen 
achter elkaar worden gemonteerd. 

 
SHOT 1 - 2 min 
De voetballer kijkt recht in de camera en zet de camera nog even recht. Hij doet een stap naar 
achteren. In de achtergrond staat de mascotte onhandig met de bal. De voetballer gaat naast de 
mascotte staan en begint meteen met praten:  
 
“Op de selectiedag hebben we zoveel talenten gezien. Iedereen was wel ergens een ster in! Het 
was daarom ook een hele puzzel. Na uitgebreid overleg met de mascotte hebben we besloten 
dat jullie allemaal een plekje krijgen in het Scoor een Boek! team. Samen vormen jullie hét 
perfecte team.” 
 
De mascotte geeft de voetballer een por. De voetballer verliest bijna zijn evenwicht.  
 
De voetballer zegt: “Ja, jou zal ik toch niet vergeten. Jij mag ook in het team. Jij bent een super 
middenvelder! Want jouw gezelligheid kunnen we goed gebruiken.” 
 
De mascotte springt blij in de lucht!  
 
We horen allemaal berichtjes binnenkomen op de telefoon van de voetballer. 

Geluidseffect: inkomende berichten 

 
De voetballer pakt zijn telefoon uit zijn zak en bekijkt de berichten op zijn telefoon. Hij kijkt op 
van zijn telefoon en zegt in de camera: 
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“Wat leuk, ik krijg allemaal foto’s en video’s van mijn nieuwe spelers van het Scoor een Boek! 
team.” 
 
INSERT: FOTO’S EN VIDEO’S BLIJE KINDEREN 

● een voetbaloutfit aan met het Scoor een Boek! logo 
● een poster van Scoor een Boek! in de hand 
● gooit een boek in de lucht van blijdschap 

 

Tip: maak deze foto’s en video’s met de kinderen, nadat je de scènes van de selectiedag hebt 
opgenomen. Dit kunnen zoveel foto’s zijn als je wilt. Hoe meer foto’s, hoe meer de indruk 
wordt gewekt dat er veel kinderen op de selectiedag waren. 

 
De voetballer kijkt weer recht in de camera en zegt:  
“Kijk ook eens rond in je klas. Wat voor lezers hebben jullie? Hoe ziet jullie Scoor een Boek! team 
eruit?” 
 
Ondertussen probeert mascotte te voetballen, maar het gaat nog niet heel soepel. 
 
De voetballer gaat verder:  
“En je kan ook je familie-team opgeven via www.scoorthuis.nl! Ik kijk uit naar jullie opstelling, 
clublied, logo en tactiek!” 
 

Tip: hier kan een link gelegd worden met de sociale media kanalen. 
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