PERSBERICHT 17 februari 2014
Met humor de voorleeswedstrijd bij Hogeschool Inholland Alkmaar winnen
Alkmaar - Op vrijdag 14 februari werd er door de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van
Hogeschool Inholland Alkmaar voor ongeveer 130 eerste- en tweedejaars studenten de finale van
de voorleeswedstrijd gehouden. De wedstrijd werd in samenwerking met Stichting Lezen en
Bibliotheek Kennemerwaard georganiseerd. De verschillende partijen willen ermee benadrukken
hoe belangrijk het is dat studenten, leerkrachten in spe, voorlezen in hun klas. Eerstejaars studente
Nathalie de Smit werd de winnaar van de voorleeswedstrijd.
De voorleeswedstrijd werd extra interessant gemaakt door een lezing van kinderboekenschrijver
Simon van der Geest (uitgaven zoals Dissus, Geel gras en Spinder). Van der Geest heeft al twee keer
de Gouden Griffel mogen ontvangen.
Ook groep 7 van basisschool De Springschans uit Heiloo was uitgenodigd. Hun voorleeskampioen,
Bram Ruhl, las voor aan alle studenten en maakte deel uit van de jury. In de jury zaten verder
Rita Smedinga (Bibliotheek Kennemerwaard), Jani Slemmer (Bibliotheek Hogeschool
Inholland), Wytzke van der Leij (docente Nederlands bij de opleiding Basisonderwijs) en dus Simon
van der Geest (kinderboekenschrijver). De organisatie van de wedstrijd was wederom in goede
handen bij Janine Bakker docente Nederlands bij de opleiding Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool
Inholland Alkmaar.
Nadat Bram Ruhl uit groep 7 had voorgelezen en een groot applaus ontving, was het de beurt aan
Simon van der Geest. Hij vertelde over fantasie en over gewone dingen uit het leven die een
aanleiding kunnen zijn voor een nieuw boek. En ook over grappige gebeurtenissen uit zijn jeugd die
hij later in zijn boeken verwerkte. Dit alles interactief waardoor de kinderen uit groep 7 enthousiast
meededen.
Daarna gingen de Pabo-studenten voorlezen. Allemaal een ander boek en allemaal met een eigen
stijl. Wat een diversiteit aan talent! Organisator Janine Bakker sprak vol trots over de finalisten:
Manon, Esmee, Kailey, Leah, Pernelle en Natalie. Studente Natalie de Smit uit klas 1 c is de winnaar
geworden van de voorleeswedstrijd. Zij las met veel humor voor en maakte het verhaal boeiend. Zij
las voor uit "De geheimzinnige boomhut van 13 verdiepingen". Op 19 maart gaat zij de opleiding
Basisonderwijs (Pabo) vertegenwoordigen op de Noord-Hollandse finale in Haarlem.
////////////////einde persbericht/////////////////////
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Janine Bakker, coördinatie voorleeswedstrijd – docente Nederlands bij de opleiding Leraar
Basisonderwijs (Pabo), Hogeschool Inholland Alkmaar, janine.bakker@inholland.nl of m. 06 – 21 84
11 62
of Natasha Glass, persvoorlichter Hogeschool Inholland Alkmaar, natasha.glass@Inholland.nl of m. 06
11 878 684

(Winnaar Natalie de Smit staat als 4de van rechts op de foto, met grote bos bloemen)

