Factsheet Jonge Jury 2022
Leesbevorderingsprogramma voor onderbouw vmbo/havo/vwo

Wat

De Jonge Jury daagt jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
uit de elf Leestips te lezen, die zijn aangedragen door de leden van het Jonge
Jury Boekgenootschap. Door te stemmen op hun favoriete boek bepalen de
leerlingen wie de Prijs van de Jonge Jury wint, die uitgereikt wordt tijdens de
afsluitende Dag van de Jonge Jury in juni.

Doelgroep

Onderbouw vmbo/havo/vwo (jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar).

Doelstellingen

• het stimuleren van leesplezier onder jongeren;
• het bevorderen van smaakontwikkeling bij de leerlingen en het bevorderen
van het vermogen om meningen en ideeën te verwoorden en te
beargumenteren;
• jongeren enthousiast maken voor het lezen van boeken door hen op de Dag
van de Jonge Jury in direct contact te brengen met bekende
jeugdboekenschrijvers.

Kerndoelen

Leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen bestemde
verhalen en informatieve teksten en ontwikkelen hun taalvaardigheid en
literaire competenties om zo door te groeien van niveau 1F naar 3F.
Leerlingen werken daarbij aan de doelen begrijpen, interpreteren en
evalueren.
Begrijpen
•
•
•

herkennen van veelvoorkomende stijlfiguren;
causale verbanden kunnen leggen op het niveau van de gebeurtenissen
en met betrekking tot personages;
herkennen van vertel- en dichttechnische procedés.

Interpreteren
•
•
•

benoemen van impliciete doelen en motieven van personages;
toelichten van vertel- en dichttechnische procedés;
het centrale vraagstuk of boodschap van de tekst kunnen aangeven.

Evalueren
•
•
•
•
Aantal lessen

reflecteren op hun literaire ervaringen en beschrijven van de eigen
persoonlijke literaire smaak en ontwikkeling;
discussiëren met leeftijdsgenoten over de interpretatie en kwaliteit van
teksten;
discussiëren met leeftijdsgenoten over maatschappelijke, psychologische
en morele kwesties uit de tekst;
hanteren van emotieve, realistische, morele en cognitieve argumenten.

Het lesmateriaal is flexibel inzetbaar en het aantal lessen is hierop aan te
passen. Gemiddeld genomen is het lesmateriaal per leerjaar in te zetten in

plaats van één á twee reguliere lessen.
Lesmateriaal

He lesmateriaal is kosteloos aan te vragen en bestaat uit:
•
•
•

een handleiding voor de docent;
een lesbrief voor de leerlingen met diverse leesfragmenten, theoretische
vragen en belevingsopdrachten;
video’s over de Leestips.

Tastbaar resultaat

De resultaten van de belevingsopdrachten kunnen worden opgenomen in
het fictiedossier.

Periode

September 2021 – juni 2022. De Dag van de Jonge Jury vindt plaats op 9 juni
2022.

Kosten

Deelname aan de Jonge Jury is gratis, net als het lesmateriaal. Tickets voor
de Dag van de Jonge Jury in juni bedragen €17,50 incl. btw per leerling en
begeleiders gaan kosteloos mee.
De Dag van de Jonge Jury kan ook op school of in de bibliotheek gevierd
worden met de Dag van de Jonge Jury Centraal. De docent of bibliothecaris
ontvangt een speciale lesbrief met verwerkingsopdracht en een auteur brengt
een bezoek op locatie. Gezamenlijk kijken de jongeren de livestream (terug)
van de Dag van de Jonge Jury.

Aanmelden

Webshop of via kavita@passionatebulkboek.nl
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