
 

 

 

 

 

 

 

Planning Scoor een Boek! – Schooleditie 2019/2020, versie 2.5 

 
 Voorbeschouwing – week 43 t/m 46 

In de voorbeschouwing vindt de scholenwedstrijds plaats. Eén van de 20 groepen die deelneemt 

aan Scoor een Boek! wint de feestelijk aftrap, waarbij naast een leesconsulent van de Bibliotheek 

ook de speler(s) van PSV en mascotte Phoxy aanwezig zijn.  

 

• De Aftrap – week 6 en 7 
In de week van 3 en 10 februari trappen we Scoor een Boek! af. De leesconsulenten bezoeken 
de groepen en geven uitleg over het project,  laten filmpje 1 met de voetbalspelers zien en reiken 
de materialen (lesbrief leerkracht, boekenkrat, scoreposter, stickervellen en boekenlegger) uit. De 
scoreposter wordt in de klas opgehangen en het scoren kan beginnen! 
 

• Scoren! - week 6 t/m 9 of 7 t/m 10 (afhankelijk van data bezoek aftrap) 
De leerlingen lezen dagelijks in hun eigen boek. Is het boek uit? Dan wordt er een sticker op de 
poster geplakt! De Basis en een werkvorm Boekenkring staan waar mogelijk wekelijks op het 
programma. Meer ideeën voor de uitwerking vind je in deze lesbrief. 
 

 Experience – week 9  

Tussen de aftrap en de rust is er een buitenschoolse activiteit rondom lezen en voetbal, 
aansluitend bij schooleditie. Meer informatie volgt. 
 

• Rust – week 10 of 11 
In maart is het Rust. De leesconsulent komt in de klas om met de leerlingen te praten over de 
gelezen boeken. Welke boeken zijn favoriet en hoeveel zijn er al gescoord? Ook in de rust is er 
een filmpje met de voetbalspelers. En dan mag er natuurlijk ook gewoon gelezen worden! 
 

• Scoren! - week 11/12  t/m 14  (afhankelijk van data bezoek rust) 
De leerlingen lezen dagelijks in hun eigen boek. Is het boek uit? Dan wordt er een sticker op de 
poster geplakt! De Basis en een werkvorm Boekenkring staan waar mogelijk wekelijks op het 
programma. Meer ideeën voor de uitwerking vind je in deze lesbrief. 
 

 Experience – week 13 

Tussen de rust en het fluitsignaal is er wederom een buitenschoolse activiteit rondom lezen en 

voetbal aansluitend bij de schooleditie. Meer informatie volgt. 

 

 Eindstand opmaken – week 14  

In de week van 30 maart wordt de eindstand opgemaakt. Een spannend moment: hoeveel boeken 

zijn er in totaal gescoord door alle groepen? Het afsluitende filmpje met de PSV-spelers wordt 

getoond.  

  



 

 Fluitsignaal - week 15: woensdag 8 april (onder voorbehoud) 

Na 8 of 9 weken boeken ‘scoren’, wordt het tijd om écht te gaan scoren op het sportveld. Daar 

maken we ook bekend hoeveel boeken de scholen gezamenlijk gelezen hebben. Op het veld 

gaan de leerlingen langs verschillende sportonderdelen en proberen daar als klas de meeste 

punten te scoren. De winnende groep krijgt natuurlijk een prijs! Bij deze sportieve afsluiting zijn 

ook de PSV-speler(s) aan mascotte Phoxy aanwezig.  

 

Scoor een Boek! in een oogopslag 
 

  

 

Veel plezier met Scoor een Boek! 

Periode    Activiteit 

Februari week 43 t/m 46 Voorbeschouwing:  scholenwedstrijd 

Week 6 of 7 De Aftrap: leesconsulent in de klas  

Week 6 t/m 9 of 
Week 7 t/m 10  

Scoren:  vrij lezen, werkvorm en De Basis 

Week 9 The Experience: buitenschoolse activiteit 

Maart Week 10 of 11 De Rust: leesconsulent in de klas 

Week 11/12  t/m 14   Scoren:  vrij lezen, werkvorm en De Basis 

April Week 13 The Experience: buitenschoolse activiteit 

 Week 14 Eindstand; Hoeveel boeken zijn er ‘gescoord’? 

 Week 15 Het Fluitsignaal: Scoren op het sportveld 


