
weken centraal. Per gelezen boek 
mogen ze een sticker plakken op 
een grote poster in de 
klas. Na het project 
kunnen ze kijken 
hoeveel stickers 
ze met de klas 
hebben verza-
meld. Is het dan 
de bedoeling om 
meer boeken te 
lezen dan andere 
klassen of scholen? 
Nee, zeker niet. 

meedoen aan het project. Jeslynn 
en Kayleigh krijgen vragen als: ‘Hoe 
oud was je toen je begon met 
voetballen?’ en ‘Bij welke club wil 
je ooit nog spelen?’

Namens de 
bibliotheek legt 
Maya nog een 
keer uit wat 
Scoor een 
boek! betekent. 
Voor de 
leerlingen staat 
lezen een paar 

D
e leerlingen van groep 5 en 
6 zitten al vroeg klaar want 
ze krijgen hoog bezoek! 
Twee voetbalsters van PSV 

komen langs, met PSV-mascotte 
Phoxy! Vooral die laatste is populair 
in Veldhoven. Alle kinderen veren 
op als Phoxy binnenkomt!

Eerder mochten de leerlingen al 
vragen stellen aan Jeslynn Kuijpers 
en Kayleigh van Dooren. Samen 
met Nick Viergever zijn de voetbal-
sters ambassadeurs van Scoor een 
boek! PSV is een van de clubs die 

Lezen gaat niet om winnen, het 
gaat om leesplezier.

Na deze Aftrap begint het project, 
waar ook de PSV Foundation en de 
Brede School Veldhoven aan 
meewerken. Na een paar weken, 
tijdens de Rust, komt iemand van 
de bibliotheek langs om te praten 
over de boeken. Aan het einde van 
het project zijn alle boeken ge-

scoord en staat het Fluitsignaal 
op het programma. Dit is 

een sportdag, waarop de 
eindstand van Scoor een 
Boek! wordt 
bekendgemaakt.

Voetballen
De klas heeft al snel een grote 
wens: voetballen met de profspeel-
sters. Dat kan geregeld worden! 
Team Jeslynn en Team Kayleigh 
laten op het veldje tegenover de 
school zien hoe goed zij kunnen 
voetballen. De leerlingen zijn niet 
weg te slaan bij de speelsters en 
Phoxy. Een van de meisjes geeft 
Jeslynn nog een compliment: “Jij 
hebt hele mooie haren!”

Ondertussen is het wedstrijdje al 
begonnen. Wie bij wie in het team 
zit? Geen idee. Maar dat maakt 
niks uit, iedereen is fanatiek en 
weet in welk doeltje gescoord moet 
worden. Het begint zachtjes te 
regenen, wat niemand veel lijkt uit 

PSV-speelsters PSV-speelsters 
scoren in de klas!scoren in de klas!
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Jeslynn: ‘Zelf las 

ik als kind heel veel, 

bijvoorbeeld de boeken 

over Snelle Jelle en 

andere boeken over 
voetbal’

▼

PANNA!



voetbal. Ik ben altijd zo’n fan 
geweest van voetbal, dus wilde ik 
daar ook graag over lezen.”

Daarin is niet veel veranderd. 
“Tegenwoordig heb ik wat minder 
tijd om te lezen, maar als ik toch 
tijd vind lees ik het liefst biografieën 
van voetballers.” Ze vindt het 
belangrijk dat kinderen lezen. “Je 
leert nieuwe dingen kennen en je 
kunt je fantasie goed gebruiken. 
Dat krijg je niet als je de hele dag 
op een telefoon zit.”

Daar is haar teamgenoot Kayleigh 
het helemaal mee eens. “Mijn 
ouders vonden het heel belangrijk 

te maken. Ook niet wanneer de klas 
moet poseren voor de foto, samen 
met de speelsters en Phoxy.

Populair
Voordat Phoxy naar huis moet, 
krijgt hij een knuffel en high five 
van alle leerlingen. PSV is populair 
in de klas. Zoals juf Rian aangeeft: 
alle leerlingen in Veldhoven zijn 
PSV-fans en dus ook fan van Phoxy. 
De speelsters van PSV zijn dan ook 
blij in deze klas te zijn geweest. 
“Het is heel leuk om te helpen bij 
Scoor een boek!”, vertelt Jeslynn. 
“Zelf las ik als kind ook heel veel, 
bijvoorbeeld de boeken over Snelle 
Jelle en andere boeken over 

dat ik veel las. Dat heb ik ook 
gedaan! Ik heb alle boeken van 
Harry Potter helemaal gelezen en 
Koen Kampioen vond ik erg leuk. 
Lezen is erg belangrijk voor je 
woordenschat en spelling. Lees je 
veel, dan leer je ook veel.” 
Tegenwoordig leest Kayleigh vooral 
over voetbal. Net als Jeslynn houdt 
ze van biografieën van voetballers. 
En stiekem vindt ze de Donald Duck 
ook nog steeds erg leuk!

Lezen tijdens project
Ook kinderen lezen natuurlijk graag 
de Donald Duck. Zoals Jeffrey 
Peters (9), die vooral graag alle 

strips over de eend uit Duckstad 
leest. “Ik heb heel veel stripbundels 
die ik vaak lees. Elke dag voor ik ga 
slapen en als ik een keer niks te 
doen heb.” Wat vindt Jeffrey zo 
leuk aan de strips? “Het zijn hele 
grappige en avontuurlijke verhalen.” 
Jeffrey wil veel lezen tijdens Scoor 
een boek!: minimaal 23 boeken! 
“Dat gaat wel lukken, want ik lees 
heel snel.”

Zijn klasgenoot Eva Castelijns (ook 
9) geeft meteen toe dat ze wat 
minder snel leest. “Ik wil vijf 
boeken lezen tijdens het project.” 
Eva leest minder strips. “De boeken 
van Dolfje Weerwolfje en Mees 
Kees vind ik het allerleukst. Ik hou 
ervan als ze in boeken op avontuur 
gaan en dingen meemaken die ik in 
het echt niet meemaak. Daarom 
zijn verzonnen verhalen de leuk-
ste.” Later wordt Eva misschien 
een bekende schrijfster. “Ik wil 
graag strips tekenen en ben al 
begonnen met tekeningen. Nu nog 
een verhaal verzinnen!”

Andere clubs
Scoor een Boek! is een landelijk 
project van scholen, voetbalclubs 

en bibliotheken. Niet alleen PSV doet 
mee, ook AZ, Willem II, sc 
Heerenveen, FC Utrecht, FC 
Groningen, Heracles Almelo, FC 
Emmen, VVV-Venlo, Fortuna Sittard, 
ADO Den Haag, RKC Waalwijk, Go 
Ahead Eagles, De Graafschap, TOP 
Oss, FC Volendam en NEC. 
Voetballers van deze clubs zijn 
aanvoerders van de klassen. 
Benieuwd naar aftrapfilmpjes met de 
voetballers? Zoek dan op YouTube 
naar ‘Scoor een boek 2020’!

Wist je dat je ook thuis kan mee-
doen? Je hele gezin kan thuis scoren 
met taal-, lees en beweegspelletjes. 
Ga naar www.scoorthuis.nl en doe 
mee! Meer weten over het project 
Scoor een boek! en leuke filmpjes 
zien door de klassen die meedoen? 
Kijk dan op www.bibliotheekveldho-
ven.nl/scooreenboek! 

Kayleigh: ‘Lees 
je veel, dan 

leer je ook veel!

PANNA!


