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BOEKENPASPOORT 2021
Wat: Het boekenpaspoortprogramma wil het lezen van kinderen in de basisschoolleeftijd
stimuleren, en benadert lezen op een speelse wijze.
Het kind leest 10 boeken, waarvan minstens één, een Papiamentstalig boek moet zijn.
Het kind ontvangt voor elk gelezen boek een sticker in zijn/haar boekenpaspoort*
Doel: Het stimuleren van het leesgedrag
Prijs: Bij 10 stickers ontvangt het kind een oorkonde en een cadeau.
Er is een “scholenprijs”. De scholenprijs gaat naar de school met het hoogste percentage
ingeleverde VOLLE boekenpaspoorten. Het minimale vereiste is 5% van het aantal
leerlingen van de school.
Er is een “leerkrachtenprijs”. De leerkrachtenprijs gaat naar de klas met het hoogste
percentage ingeleverde VOLLE boekenpaspoorten. Het minimale vereiste is 25% van het
aantal leerlingen van de klas.
Stickers: Van wie en waar kan het kind een sticker krijgen?
• Van een medewerker in de jeugdsectie van de afdeling Dienstverlening
bij de BNK op vertoning van het gelezen boek.
Wanneer krijgt het kind een sticker?
GROEP 1 t/m 5:
• Als het een boekverslag, tekening of collage inlevert van het boek.
GROEP 6:
• Als het een boekverslag van minimaal 50 woorden inlevert van het boek.
GROEP 7 en 8:
• Als het een boekverslag van minimaal 100 woorden inlevert van het boek.
Periode: 13 september t/m 22 november 2021
Vanaf 13 september 2021 krijg je bij het inleveren van je werkstukken bij de BNK een
boekenpaspoort.
Inleverdatum: Uiterlijk 22 november 2021 het VOLLE BOEKENPASPOORT bij de BNK
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inleveren.
Prijsuitreiking: Op 11 december 2021 krijgt het kind, met een VOL BOEKENPASPOORT, op
uitnodiging van de BNK een oorkonde en een cadeau!
* Eén paspoort per kind is toegestaan.

