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Hoe werkt de Leesmarathon??

Heel Holland leest…

1. Een Soroptimistclubs zoekt contact met een school, waarvan je denkt dat ze mee willen
werken om hun leerlingen te laten lezen voor het goede doel. Zij moeten de leerlingen
motiveren en de ouders meekrijgen om toestemming te geven voor de sponsor leesactie en
dus ook hun kinderen op zoek laten gaan naar sponsors. Uitgangspunt is het contact dat een
Soroptimistclub heeft met een mogelijke school.
Hiervoor zijn beschikbaar een PPT en een folder over de samenwerking tussen SIE en MBB.
Scholen moeten de leerlingen van die groepen enthousiast maken om mee te doen. Op de
website van My Book Buddy, http://www.mybookbuddy.nl/meehelpen/meehelpen-alsschool/ is een digibordles en een presentatie voor scholen beschikbaar (update 2017 vanaf
begin juni gereeed)
Op de websites http://www.mybookbuddy.nl en https://sie-mybookbuddy.org vind je meer
informatie over My Book Buddy en de samenwerking met Soroptimisten.
2. Vraag of ze de leesmarathon op 8 september willen organiseren. Natuurlijk mag het ook op
een andere dag, maar 8 september is de VN dag van de Geletterdheid en wij zouden graag in
dat kader het lezen willen promoten. Maar ook de Kinderboekenweek in oktober, of De
Jonge Jury en Schrijvers in de klas zijn goede momenten.
3. Vraag of het op school kan maar een andere optie is bijvoorbeeld ook een bibliotheek of een
andere openbare ruimte zoals gemeentehuis, wijkgebouw of zaal van een verzorgingstehuis.
Je kunt ook voorlezen op een kinderafdeling in een ziekenhuis. Kijk waar je club contacten
en/of mogelijkheden heeft. Je kunt natuurlijk ook bij je thuis een leesmarathon organiseren.
4. Neem de locatie alle zorg uit handen. Kom met kant en klaar pakket. Hieronder schetsen we
een paar alternatieven, hoe het zou kunnen, maar scholen weten vaak zelf wat het beste
werkt.
- Stel een tijdsblok voor dat er gelezen gaat worden.
- Kan er op meerdere locaties gelezen worden?? Bv in alle klassen, zodat meerdere leerlingen
tegelijkertijd kunnen lezen. Kunnen er bv leeshoekjes in een klas gecreëerd worden, waar
iemand van de organiserende Soroptimistclub met een leesgroepje zit.
- Kinderen thuis laten lezen kan ook. Ouders tekenen dan de gelezen bladzijden (of het
hoofdstuk) af.
- Oudere kinderen kunnen voorlezen voor de kleuters van de betreffende school.
- Er kan een klas gesponsord worden. Elke klas leest een uur lang uit een boek, dat
vervolgend naar een volgende klas gaat.
- Zorg voor voldoende publiek bij de lezers. Vraag bv alle clubgenoten te komen. En bv
vrienden, ouders, buren, grootouders van de kinderen.

5. Zorg voor clubleden die helpen bij binnenkomst / stoelen klaarzetten / koffie-fris en heel
belangrijk natuurlijk het ‘tellen’ van de gelezen bladzijden en dit aftekenen op de
sponsorkaart.
6. Kies voor de bovenbouw van basisscholen of de onderbouw van het middelbaar onderwijs.
Vraag of de betreffende docent de kinderen boekentips om te lezen wil geven.
7. Stem af wat je als leeseenheid neemt: een bladzijde, 5 bladzijden, of een hoofdstuk of een
gedicht.
8. Zorg voor PR in lokale kranten (persbericht volgt).
9. Eventueel kan de klas of de school ook een school uitzoeken voor wie ze specifiek willen
lezen op de schoolpagina van de website: https://sie-mybookbuddy.org/schools/. De
Nederlandse organiserende Soroptimistclub kan zorgen voor foto’s van de school door
contact te zoeken met de lokale Soroptimistclub die deze school steunt. Als hiervoor
belangstelling is kunnen wij het contact tot stand brengen. Mail naar Dietlindt Seijsener
dietlindt@gmail.com .

