
EigenWijs-‐Leesraad	  &	  EigenWijs-‐LeesKabinet	  
	  
DE	  EIGENWIJS-‐LEESRAAD	  (EW-‐LeesRaad)	  
De	  EW-‐LeesRaad	  van	  een	  school	  bestaat	  uit	  twee	  groepen:	  

1.   Leerlingen	  van	  groep	  3-‐5:	  zij	  lezen	  de	  boeken	  die	  voor	  hun	  groepen	  geselecteerd	  zijn.	  	  
2.   Leerlingen	  van	  groep	  6-‐8:	  zij	  lezen	  de	  boeken	  die	  voor	  hun	  groepen	  geselecteerd	  zijn.	  	  

	  
Wie	  kunnen	  lid	  worden	  van	  deze	  EW-‐LeesRaaad?	  

-‐   In	  principe	  iedereen,	  die	  hieraan	  mee	  wil	  doen*.	  (zie:	  verkiezing	  leden	  EigenWijs-‐LeesRaad)	  
-‐   Bij	  voorkeur	  kinderen	  die	  van	  lezen	  houden	  en	  die	  hun	  mening	  kunnen	  geven	  over	  de	  boeken	  

die	  ze	  gelezen	  hebben.	  
	  
Stel	  als	  coördinator	  vast	  hoeveel	  kinderen	  je	  tot	  deze	  Raad	  wilt	  laten	  toetreden.	  

-‐   Hierbij	  kun	  je	  als	  overweging	  meenemen	  of	  de	  deelnemende	  kinderen	  alle	  vijf	  boeken	  
gelezen	  kunnen	  hebben	  in	  de	  EWP-‐periode,	  van	  1	  februari	  tot	  eind	  april.	  Lukt	  het	  om	  
meerdere	  exemplaren	  van	  de	  boeken	  ter	  beschikking	  te	  hebben?	  Kun	  je	  extra	  titels	  lenen	  via	  
de	  bieb?	  

-‐   Probeer	  een	  evenredig	  aantal	  kinderen	  per	  groep	  te	  krijgen.	  Snelle	  lezers	  uit	  groep	  drie/vier	  
kunnen	  zelf	  lezen,	  of	  de	  leerkracht	  uit	  groep	  drie/vier	  leest	  alle	  vijf	  titels	  voor.	  Dan	  kunnen	  de	  
kinderen	  ook	  echt	  kiezen	  uit	  het	  aanbod.	  	  

	  
INSTRUCTIE	  LEESRAAD	  
Roep	  de	  leerlingen	  die	  lid	  zijn	  geworden	  van	  de	  EW-‐LeesRaad	  bij	  elkaar.	  Vertel	  hen	  dat	  zij:	  

-‐   Onderdeel	  van	  de	  christelijke	  kinderjury	  van	  Nederland	  zijn.	  	  
-‐   Alle	  vijf	  boeken	  van	  hun	  leeftijdsgroep	  gaan	  lezen.	  
-‐   Dat	  ze	  hun	  mening	  over	  de	  boeken	  mogen	  geven	  via	  gesprekken	  in	  de	  LeesRaad	  en	  via	  een	  

beoordelingsformulier	  (bijlage).	  
-‐   Dat	  ze	  drie	  maanden	  hebben	  om	  de	  boeken	  te	  lezen	  (februari-‐maart-‐april)	  
-‐   Aan	  het	  eind	  van	  de	  periode	  elk	  boek	  een	  cijfer	  mogen	  geven.	  	  
-‐   Het	  mooiste	  boek	  een	  3,	  het	  mooiste	  boek	  erna	  een	  2	  en	  het	  derde	  mooiste	  boek	  een	  1.	  	  
-‐   Regelmatig	  samenkomen	  om	  boeken	  uit	  te	  wisselen,	  te	  lezen	  en	  erover	  te	  praten.	  	  
-‐   Half	  april	  een	  moment	  vaststellen	  om	  te	  stemmen.	  
-‐   Daarna	  de	  stemmen	  opsturen	  naar	  eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl	  
-‐   Kans	  maken	  op	  een	  gratis	  bezoek	  van	  de	  schrijver	  die	  wint.	  	  
-‐   Vertel	  over	  het	  EigenWijs-‐LeesKabinet*	  (zie	  hieronder)	  

	  
EW-‐LEESKABINET	  
Wat	  is	  het	  EWLeesKabinet?	  
Het	  EWLeesKabinet	  bestaat	  uit	  leerlingen	  van	  groep	  6-‐8	  die	  een	  podium	  krijgen	  op	  de	  
www.christelijkekinderboeken.nl	  -‐	  de	  website	  van	  het	  Platform	  Christelijke	  Kinderboeken,	  bij	  
EigenWijsPrijs.	  	  
Elke	  EigenWijs-‐LeesRaad	  mag	  één	  leerling	  aanmelden	  voor	  het	  EigenWijs-‐LeesKabinet.	  	  
Deze	  leerling	  is	  onderdeel	  van	  het	  landelijke	  EigenWijs-‐LeesKabinet.	  De	  EigenWijs-‐LeesRaad	  van	  je	  
school	  bepaalt	  wie	  dit	  wordt.	  	  
	  
Wat	  mag	  je	  doen	  als	  lid	  van	  het	  EigenWijs-‐LeesKabinet?	  

-‐   Je	  vertelt	  wie	  je	  bent:	  naam,	  leeftijd,	  school,	  groep,	  foto	  +	  boek.	  
-‐   Je	  vertelt	  waarom	  je	  zo	  van	  lezen	  houdt.	  	  
-‐   Mail	  dit	  aan	  info@christelijkekinderboeken.nl	  De	  redactie	  van	  de	  site	  zorgt	  dat	  jouw	  bericht	  

op	  de	  website	  wordt	  geplaatst	  bij	  de	  EigenWijsPrijs.	  
-‐   Je	  geeft	  van	  alle	  vijf	  boeken	  jouw	  beoordeling/mening	  door.	  Mail	  dit	  ook	  door.	  



-‐   Je	  bent	  ‘Minister	  van	  Leeszaken’	  voor	  jouw	  basisschool.	  Bedenk	  een	  goed	  plan	  waardoor	  er	  
nog	  meer	  aandacht	  komt	  voor	  ‘Boeken	  &	  Lezen’	  op	  jouw	  school.	  Geef	  dit	  door	  aan	  de	  
coördinator	  van	  de	  EigenWijsPrijs	  van	  jouw	  school.	  Plaats	  het	  op	  de	  website	  van	  de	  school	  
en/of	  in	  de	  nieuwsbrief.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


