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Scoren kun je overal! Met die gedachte voert de Bibliotheek
samen met Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) uit de
Eredivisie en Eerste Divisie een uniek leesprogramma uit:
Scoor een Boek!
Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het
stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én
gezinnen.
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen van groot
belang. Maar hoe wakker je hun enthousiasme voor lezen aan?
Daar draait het om tijdens Scoor een Boek!, waarin lezen en
voetbal een gouden combinatie vormen.
Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door profvoetballers
in te zetten als rolmodellen. Het programma kent een
Schooleditie voor leerlingen van groep 5 en 6, en een
Thuiseditie voor het hele gezin.

Schooleditie

De Schooleditie richt zich op groep 5 en 6 van het
basisonderwijs. Het kent een vaste periode van 9-10 weken
(februari – april) en enkele contactmomenten.
Tijdens De Aftrap bezoekt een leesconsulent de groep met een
topselectie aan boeken, een score-poster én een motiverende
videoboodschap van de voetballer.
In De Rust praat de leesconsulent met de klas over de gelezen
boeken en ontvangen ze opnieuw een videobericht van de
speler.

Na 9-10 weken boeken 'scoren', is het tijd voor Het Fluitsignaal.
Tijdens deze sportieve afsluiting wordt ook de Eindscore
bekendgemaakt: hoeveel boeken hebben de leerlingen samen
gelezen?

Thuiseditie

De kans dat een kind uitgroeit tot een lezer wordt 5x zo groot
als ouders een actieve leesopvoeding voeren. De Thuiseditie
stimuleert gezinnen om tijdens Scoor een Boek! ook thuis
boeken te lezen.
Daarnaast vindt er de Bibliotheek de Scoor een Boek!
Experience plaats: een evenement voor ouders en kind rondom
voetbal en lezen.

RESULTATEN

Scoor een Boek! is in 2012 gestart als lokaal initiatief in
Oost-Groningen. In zeven jaar tijd hebben meer dan 32.000
leerlingen meegedaan aan Scoor een Boek! Gezamenlijk
hebben ze 226.126 boeken gelezen.
In schooljaar 2017-2018 deden zes BVO's mee aan
Scoor een Boek!: FC Groningen, AZ, N.E.C., Go Ahead Eagles,
Heracles Almelo en Willem II.
Bekijk alle video's via http://bit.ly/ScooreenBoek-films

AAN DE SLAG OF MEEDOEN?

Wil je aan de slag met Scoor een Boek! of ben je op zoek naar
meer informatie? Neem contact op de Bibliotheek of stuur een
mail naar info@scooreenboek.nl.

