Verhalenschrijfwedstrijd Oisterwijk 2021: “Worden wat je wil”
Aan de basisscholen van Oisterwijk, Moergestel, Haaren
Georganiseerd door: Stichting Oisterwijk Schrijft Cultuur &
Bibliotheek Oisterwijk/Moergestel & Natuurlijk gezond Oisterwijk
In het kader van de Kinderboekenweek wordt er dit jaar weer een verhalenschrijfwedstijd
georganiseerd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Oisterwijk.
Het thema is “Worden wat je wil”. Het winnende verhaal wint de volgende prijzen:
•
•
•
•

De wisseltrofee: de Vogelverleider van Oisterwijk.
Een leuk en leerzaam uitstapje met de hele klas.
Het winnende verhaal wordt voorgelezen tijdens de voorronde van de voorleeswedstrijd in
2020.
-Het winnende verhaal wordt mooi gepresenteerd in de bibliotheek Oisterwijk/Moergestel
Alle verhalen worden gebundeld in een e-book. Dit is binnenkort te vinden
op:www.OisterwijkSchrijftCultuur.nl

De deelnemende klassen schrijven een verhaal met als thema “Worden wat je wil”. Wat zou jij later
graag willen worden, en waarom? Wat zou je doen als je het beroep van je dromen zou mogen
uitoefenen? Wat voor bakker, brandweerman, computerprogrammeur, sportheld of artiest zou jij
dan zijn? Wat kun je doen om zover te komen? Laat je fantasie gaan en vertel iedereen die het lezen
wil over wat jij later worden wil.
Hierbij gelden de volgende criteria:
• Minimaal 300 woorden en maximaal 900 woorden.
• Er wordt 1 verhaal per klas ingediend. De leerlingen schrijven individueel een verhaal, in
kleine groepjes of met de hele klas. Voorwaarde is dat iedereen uit de groep meedoet. Er
wordt 1 verhaal gekozen om in te sturen.
• Het moet een verzonnen verhaal zijn.

•
•
•

Het verhaal mag spannend, ontroerend, serieus, pakkend en ook grappig zijn; als het de lezer
maar boeit.
Het mag geïllustreerd zijn met afbeeldingen .
De jury let daarnaast op originaliteit en creativiteit.

Praktische informatie
•
•
•

•

Vanaf 15 septeber zal een inspiratielink worden gestuurd en een brief met de exacte
planning.
Via de ICC-er van de school schrijf je als school in, uiterlijk 7 juli 2021.
Kosten deelname zijn €50,- per klas. Dit bedrag is een gesubsidieerd bedrag mede
mogelijk gemaakt door de bibliotheek Oisterwijk, Stichting Oisterwijk Centraal en
Natuurlijk gezond Oisterwijk.
Bibliotheek plant workshop in met de klas in de periode van de kinderboekenweek
(max. 2 weken van tevoren)

