LEZEN MET
DE STERREN
DE HIPSTE LEESCLUB
VAN NEDERLAND

Een schrijver
ontmoeten
motiveert
enorm!

‘Boeken, een gesprek
en een schrijver,
allemaal in een
project!’

Lezen met de Sterren is klassikaal hetzelfde
boek lezen, praten over ieders leeservaring
en een ontmoeting met de schrijver!
Tijdens dit jaarlijks terugkerende project lazen
vele scholieren al de boeken van Arjen Lubach,
Jaap Robben en Edward van den Vendel. Door
middel van een aftrap in de klas enthousiasmeert
een biebmedewerker jouw leerlingen. Ze krijgen
een leenexemplaar van de vooraf gekozen titel
en mogen die in de les of thuis lezen. Tijdens de
grote finale komen de leerlingen bij elkaar in
Bibliotheek De Mariënburg.
Hier vinden leesworkshops plaats waarin
leerlingen de boeken onder deskundige
begeleiding in kleine groepjes bespreken.
Ook bedenken ze vragen voor de sterschrijver
in kwestie. We sluiten het project af met een
feestelijk programma, waarin de schrijver wordt
geïnterviewd over zijn of haar leeservaring en het
gelezen boek. Natuurlijk kunnen de scholieren zelf
uitgebreid met de schrijver in gesprek gaan. De
schrijver ontmoeten motiveert jongeren enorm!
In overleg met scholen maken we een boeken/
schrijver-keuze. De bieb regelt de boeken,
gespreksleiders en de schrijver in de bibliotheek.
Een mooie manier om een boek toe te voegen voor
lezen voor de lijst. Lezen met de Sterren is een
samenwerking met De Nieuwe Oost (voormalig
Wintertuin).

What’s in it for you?
•	Voldoende boeken om klassikaal te lezen.
• Goede invulling van lezen voor je lijst.
•	Een ontmoeting met een sterschrijver
stimuleert meer dan alleen het lezen van
een boek.
•	Een alles-in-een project zonder veel
voorbereiding.

VOOR WIE | bovenbouw havo/vwo
WAAR | in de klas en in Bibliotheek
De Mariënburg
DUUR | ongeveer 4 weken
INVESTERING | kan via CJP-weborder
€ 5,- per leerling
Prijs excl. 21% btw

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze
medewerkers van team educatie. Ga naar
www.obgz.nl/voortgezetonderwijs voor de
contactgegevens en meer informatie over
ons aanbod.

