
 

Doe mee aan de leeskilometerwedstrijd van de Bibliotheek Hoorn 
en win een schrijversbezoek voor jouw school! 

 

Wanneer?     Vanaf maandag 20 maart, tot en met vrijdag 14 april 2023 

Voor wie?      Groep 6 

Wat?              Zoveel mogelijk bladzijden lezen! 

 

Waarom meedoen?! 

Er zijn sleutelmomenten waarbij het risico extra groot is dat kinderen hun motivatie om te verliezen 

kwijtraken, groep 6 kent zo’n sleutelmoment. 

Met de leeskilometerwedstrijd geven we op een speelse manier extra aandacht aan leesbevordering 

en het kilometerlezen!  

Leesperiode  

De leerlingen lezen in drie weken zoveel mogelijk bladzijden, en houden dit elke dag bij. De 

leesperiode start op 20 maart en eindigt op 14 april. Als een boek uit is, vertellen ze daar in de klas 

in één minuut iets over. Dit is voor andere kinderen handig om hun volgende boek te kunnen kiezen, 

en voor de leerkracht om te zien of kinderen wel begrijpend lezen (en niet vals spelen). Alle boeken 

mogen, ook informatieboeken. Één op de vier mag een stripboek zijn.  

Introductie in de klas 

Vertel de leerlingen over de leeskilometerwedstrijd (bij scholen met een leesconsulent legt de 

leesconsulent dit uit), leg de spelregels uit en breng de leerlingen op ideeën voor boeken om te 

lezen tijdens de wedstrijd. Deel de leeskilometer boekenworm-kaart uit (gratis te downloaden). 

Hierop worden de leeskilometers bijgehouden.  

Resultaten insturen 

Aan het einde van de leeskilometerperiode telt de 

leerkracht de boekenworm totalen op. Dat werkt zo: elke 

100 bladzijden is 1 kilometer. Dus bijvoorbeeld 176 gelezen 

bladzijden is 1,76 km. De leerling krijgt een stempel op de 

boekenworm-kaart. Stuur het totaal aantal kilometers van 

de klas én het aantal leerlingen in de klas naar 

educatie@bibliotheekhoorn.nl. De deadline voor inleveren 

van de opgetelde kilometers is vrijdag 21 april! 

Winnaar 

De totalen worden door de bibliotheek gedeeld door het aantal leerlingen. De klas met de meeste 

gemiddelde gelezen bladzijden per leerling wint! De school krijgt hiervan bericht en dan kan het 

online schrijversbezoek in overleg worden ingepland.  

Nog vragen? Neem contact op met team educatie. Dat gaat het beste via e-mail. 

educatie@bibliotheekhoorn.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Team educatie bibliotheek Hoorn.  

Voorbeeld resultaat e-mail. 

School: ‘De Regenboog’ 

Groep: ‘6B’ 

Leerlingenaantal: ’32’ 

Km groepstotaal: ‘642,57’ 
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