
EigenWijsPrijs	  2016	  –Tijdpad	  school	  
	  
NB.	  De	  leescoördinator	  is	  degene	  die	  alles	  rondom	  de	  EigenWijsPrijs	  coördineert.	  Dat	  kan	  een	  
leerkracht	  zijn,	  maar	  ook	  een	  van	  de	  ouders.	  
	  
Half	  november	  2015	  
De	  leescoördinator	  van	  de	  school	  ontvangt	  een	  schrijven	  over	  de	  EigenWijsPrijs	  (EWP)	  2016.	  Daarin	  
wordt	  uitgelegd	  wat	  deze	  prijs	  inhoudt	  en	  wat	  de	  bijdrage	  van	  de	  school	  is	  bij	  deze	  christelijke	  
kinderjury.	  	  
	  
Half	  november	  –	  Half	  december	  2015	  
De	  leescoördinator	  brengt	  het	  voorstel	  ‘meedoen	  met	  de	  EWP’	  in	  binnen	  het	  team.	  Hij/zij	  geeft	  een	  
korte	  uitleg.	  Het	  team	  beslist	  of	  de	  school	  zich	  zal	  aanmelden.	  
	  
Half	  december	  2015	  
De	  leescoördinator	  meldt	  de	  school	  aan.	  

-‐   Hij/zij	  kijkt	  welke	  boeken	  er	  van	  de	  EWP-‐lijst	  op	  school	  aanwezig	  zijn	  en	  bestelt	  de	  boeken	  
die	  ontbreken.	  

-‐   Indien	  er	  een	  abonnement	  voor	  de	  plaatselijke	  bibliotheek	  is,	  is	  het	  raadzaam	  van	  elk	  boek	  
ook	  een	  (of	  meerder)	  exemplaren	  aan	  te	  vragen	  voor	  de	  genoemde	  leesperiode.	  

	  
Januari	  2016	  –	  schoolweek	  1	  
De	  leescoördinator	  EWP	  roept	  leerlingen	  op	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  EWPLeesRaad.	  
	  
Januari	  2016	  –	  schoolweek	  2	  
De	  leescoördinator	  EWP	  stelt	  de	  EWPLeesRaad	  samen	  en	  benoemt	  samen	  met	  deze	  raad	  het	  lid	  voor	  
het	  EWPLeesKabinet.	  De	  coördinator	  EWP	  meldt	  dit	  lid	  aan	  bij	  de	  website	  en	  mailt	  aan	  
info@christelijkekinderboeken.nl	  -‐	  www.christelijkekinderboeken.nl	  
	  
1	  februari	  2016	  
Leescoördinator	  EWP	  deelt	  de	  boeken	  uit	  aan	  de	  EWPLeesRaad.	  Het	  lezen	  kan	  beginnen.	  
	  
1	  februari	  –	  half	  april	  2016	  
Begeleiden	  leden	  EWPLeesRaad.	  
Begeleiden	  lid	  van	  het	  EWPLeesKabinet.	  
	  
Maart	  2016	  
Optioneel	  
De	  EWPLeesRaad	  komt	  bij	  elkaar	  onder	  begeleiding	  van	  de	  coördinator	  EWP	  en	  bespreekt	  met	  elkaar	  
de	  goede/minder	  goede	  kanten	  van	  het	  lezen	  op	  school.	  En	  bedenkt	  regels	  om	  het	  lezen	  op	  school	  te	  
promoten.	  Het	  lid	  van	  het	  EWPLeesKabinet	  maakt	  er	  een	  kort	  verslag	  van	  en	  geeft	  het	  door	  aan	  
bovengenoemde	  webmaster.	  
	  
Half	  april	  2016	  
Ieder	  kind	  van	  de	  EWPLeesRaad	  kiest	  zijn/haar	  beste	  boeken	  uit	  en	  geeft	  punten.	  
De	  leescoördinator	  EWP	  telt	  de	  punten	  per	  boek	  op	  en	  geeft	  de	  scores	  van	  de	  boeken	  door	  aan	  
Vrouwke	  Klapwijk,	  Coördinator	  van	  de	  EigenWijsPrijs,	  voor	  27	  april	  2016,	  mail:	  
eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl	  
	  


