Kies je coach en

lees mee
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Wedden dat je het kunt?

Leerlingen gaan met de klas en de docent
de uitdaging aan om drie boeken te lezen.
Drie bekende Nederlanders staan model
in de campagne als leescoach en dagen
de leerlingen uit om te gaan lezen. De
leescoaches lezen drie boeken, en delen
hun keuze in een campagnefilmpje en
boekenvlogs. Hun persoonlijke boodschap
motiveert leerlingen om te gaan lezen.
Het laagdrempelige en open karakter van
de actie maakt meedoen voor iedereen
mogelijk. Elke weddenschap is namelijk
persoonlijk: de leerling kiest zelf boeken uit
die het best bij hem of haar passen.

Loiza Lamers

is een Nederlands
model en won als eerste
transgender wereldwijd
het televisieprogramma
Holland’s Next Top Model.
Op tienjarige leeftijd werd
haar transitie van jongen
naar meisje gevolgd.
Loiza deed mee aan
Expeditie Robinson en
De Gevaarlijkste Wegen
van de Wereld.

Gerson Main

Op de website van De Weddenschap staan
boekentips en een toolkit met draaiboek
voor de aftrap op school, een tijdlijn,
downloadbare posters, contractbord en
lesmateriaal. De Weddenschap stimuleert
samenwerking met de lokale bibliotheek.
Aan het eind krijgt elke leerling een
certificaat met daarop de gelezen boeken
en een handtekening en foto van de
gekozen leescoach.
Meld je aan op www.deweddenschap.nl
en ontvang de nieuwsbrief.
Maak kans op prijzen en de landelijke
trofee.

stond in de finale van De
beste singer-songwriter
en werkte samen met o.a
Dio, Akwasi en Typhoon.
Zijn debuutalbum
heet “slechtste
singer-songwriter”.
De Nederlandse taal
is belangrijk voor
hem in zijn werk als
liedjesschrijver, dichter en
muziektheatermaker.

Sarah-Jane

heeft naast veel ervaring als
achtergrondzangeres van
onder andere Ronnie Flex
een mooie solocarrière.
Ze speelde twee keer op
het North Sea Jazz Festival,
deed mee aan The Voice
of Holland. Sarah-Jane
houdt van inspirerende
documentaires en
spirituele boeken.

De Weddenschap is een project van Stichting Lezen uitgevoerd door MediaMucho. Fotografie: Ursula Fotografie.

Start op 28 oktober 2019 en afsluiting 30 april 2020.
Inschrijven vanaf 1 september 2019. Speciaal voor pro, vmbo en mbo een
gratis laagdrempelige campagne op maat om leesplezier te vergroten.

