
NATIONALE STICHTING  

KINDERBOEKENFESTIVAL 

SURINAME   

 
 

Paramaribo, 2 december 2013     KBF  2013- 85 
 
Aan: GLO scholen van Paramaribo 
 
Betreft: deelname wedstrijden Kinderboekenfestival 2014 Paramaribo 
 
Geachte schoolleiding, 
 

De Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname organiseert in 2014 ook een 
Kinderboekenfestival (KBF) voor de kinderen van Paramaribo. Het KBF in Paramaribo, zal 
plaats vinden van maandag 3 tot en met zaterdag 8 maart 2014. Het thema van het 
Kinderboekenfestival meerjarenprogramma 2014-2016 is: Groeien. De slagzin voor 2014 
luidt:  “Opgroeien kan je niet alleen, denk aan de wereld om je heen.”   
 
Voorafgaand aan het festival zullen wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen van 
de basisschool. Ook de kinderen van uw school krijgen de gelegenheid hun school te 
vertegenwoordigen bij deze wedstrijden. Het doel van de wedstrijden is om leerlingen op 
een creatieve en (inter-) actieve wijze te stimuleren om met taal / lezen en het thema bezig 
te zijn. De wedstrijden zijn een onderdeel van het totale Kinderboekenfestivalprogramma.  
 

Er zijn verschillende wedstrijdonderdelen waaraan de leerlingen van uw school kunnen 
deelnemen. Deze zijn: voorlezen, tekenen, fotografie, zang en vertellen. Bij al de 
wedstrijdonderdelen is het aangeraden om optijd te beginnen met de oefeningen, zodat de 
leerlingen goed voorbereid zijn. 
 

Als bijlage treft u een informatiepakket aan met de volgende inhoud: 
- richtlijnen voor deelname 
- wedstrijdcriteria per wedstrijdonderdeel  
- inschrijfformulieren per wedstrijdonderdeel  

 

Voor meer informatie kunt u contact maken met Stichting Projekten op de telefoonnummers 
472072, 477713 of 411455. Wij wensen u veel succes, plezier en leerzame momenten toe. 
Wij kijken uit naar de deelname van uw school. 
 
Met vriendelijke KBF-groeten, 
namens de Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname 
 
Margerie Stakel-Telgt               
Coördinator leesbevordering 
 

NATIONALE STICHTING KINDERBOEKENFESTIVAL SURINAME 

Dr. Sophie Redmondstraat 172 |Tel:  (+597)477713 - (+597)8971334 - (+597)8295251 

Fax: (+597) 424597 | kinderboekenfestival@gmail.com | www.kinderboekenfestival.org 

KBF Bankrelatie: DSB Bank SRD 47.22.000 - EUR 47.22.027 - USD 47.22.019 

 
 

mailto:kinderboekenfestival@gmail.com
http://www.kinderboekenfestival.org/


Richtlijnen voor deelname aan de wedstrijden KBF Paramaribo 
 
Er worden verschillende wedstrijdonderdelen georganiseerd, namelijk: voorlezen, tekenen, 
fotografie, zang en vertellen. 
 
 Wedstrijd Wat? Wie (categorie)?* 
1 Voorlezen  Op een leuke en interactieve manier een verhaal 

voorlezen. 
A, B 

2 Fotografie Een foto maken aan de hand van het thema en die 
opsturen. 

A, B 

3 Zang Zelf een lied schrijven en voordragen. Geen categorie 
4 Vertellen Een verhaal op een leuke manier uit je hoofd 

vertellen. 
B 

5 Tekenen Aan de hand van het thema of een verhaal een 
tekening maken tijdens de workshop. 

A, B 

*Categorie A: klas 1 t/m klas 3  *Categorie B: klas 4 t/m klas 6 
 

 Het bijzondere van voorlezen is dat de leerlingen kunnen meedoen aan de Nationale 
Voorleeskampioenschappen. Hiervoor is er een speciale handleiding ontwikkeld met 
stap voor stap instructies en een deelnameformulier.  

 Fotografie is een heel nieuw onderdeel van de wedstrijden en hieraan kunnen 2 
leerlingen meedoen, 1 van de onderbouw en 1 van de bovenbouw. 

 Voor het wedstrijdonderdeel zang mag namens uw school 1 groep, van maximaal 10 
leerlingen, meedoen aan de wedstrijd. De kinderen in de groep mogen uit 
verschillende klassen komen, zowel onder- als bovenbouw. 

 Voor het wedstrijdonderdeel vertellen kan 1 leerling van de bovenbouw (klas 4 tot en 
met 6) ingeschreven worden voor deelname aan de wedstrijd. 

 Het onderdeel tekenen wordt in een workshop met de leerlingen gedaan. Ze worden 
hierbij begeleid en leveren na afloop hun tekening in. U hoeft via de school geen 
inzendingen te sturen, maar wel de leerlingen die de school zullen 
vertegenwoordigen. Zij moeten aanmelden op zaterdag 25 januari 2014 in het 
Jeugdcentrum aan de J. Raillardlaan 5-7 van 9 uur tot 12 uur.    

 
Enkele algemene aandachtpunten: 

 De voorrondes zullen rond de tweede week van februari worden georganiseerd 
(wijzigingen voorbehouden). Een concrete datum zal nog aan u worden 
doorgegeven.  

 De formulieren voor deelname aan de wedstrijden moeten uiterlijk vrijdag 10 
januari 2014 ingeleverd zijn! 

 De formulieren kunnen worden ingeleverd op het kantoor van Stichting Projekten 
Dr. Sophie Redmondstraat 172 of digitaal verstuurd worden naar sdgs@sr.net en 
info@kinderboekenfestival.org  

 Goed gedrag wordt van alle deelnemers verwacht. In de presentaties is het absoluut 
niet toegestaan om ongepaste taal te gebruiken en/of bewegingen te maken. 
Leerlingen die zich daar niet aan houden worden gediskwalificeerd. 

 Let a.u.b. ook op de kleding van leerlingen die bij een wedstrijdonderdeel een 

presentatie doen. 
 Alle kinderen die de eerste plaats van de finaleronde behalen, mogen op de “Day of 

the Champions” een presentatie houden voor het grote publiek. De “Day of the 
Champions” vindt plaats tijdens het Kinderboekenfestival te Paramaribo. 

mailto:sdgs@sr.net
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MEERJARENPROGRAMMA 2014-2016 

THEMA: ‘GROEIEN’ 
 

 

 

Slogan 2014: 

“Opgroeien kan je niet alleen, denk aan de wereld om je heen” 

 

 
Het thema van het meerjarenprogramma Kinderboekenfestival 2014 - 2016 is ‘groeien’. 

Dat betekent dat bij alle Kinderboekenfestivals vanaf 2014 tot en met 2016 verschillende 

activiteiten uitgevoerd zullen worden in verband met het thema. Er zijn veel betekenissen 

voor het woord groeien en samen zullen we ontdekken wat we ermee kunnen doen. 

Groeien is groter worden, toenemen of meer worden, maar ook sterker en zelfs wijzer 

worden.  

 

Bij de Kinderboekenfestivals in 2014 willen we nadenken over groeien naar 

volwassenheid, kortweg: opgroeien. Wat betekent opgroeien eigenlijk? Klimmen, 

omhoog gaan, ontspruiten, ontstaan, rijzen, uitkomen, groter worden. Dat zijn allemaal 

woorden die betekenen dat iets wat klein is, groot wordt. Een kind wordt dus groot door 

te groeien, hij/zij groeit naar volwassenheid. Tijdens het opgroeien zijn allerlei dingen 

belangrijk; er is veel nodig om goed te kunnen opgroeien. Ieder kind heeft bijvoorbeeld 

het recht om veilig te kunnen opgroeien. Kinderen moeten in een zo prettig mogelijke 

omgeving opgroeien. Gezonde voeding, schoon drinkwater maar ook kleding en 

onderdak zijn nodig om groot te worden. Hiervoor kunnen kinderen niet zelf zorgen. 

Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die van ze houden en voor ze willen zorgen. 

Kinderen kunnen in hun eentje dus niet goed opgroeien. Ze hebben ook goede en 

prettige ervaringen nodig, waarin zij zich verbonden kunnen voelen met anderen, met de 

natuur en met zichzelf. 

  

Je hebt de omgeving (het huis waarin je woont en het milieu), anderen (familie en 

vrienden) nodig om op te kunnen groeien. Een goede band met jezelf, de ander, de 

samenleving en de natuur maken dat je hier respectvol mee omgaat. En wanneer je groot 

bent geworden, zal je ook op een goede manier omgaan met de wereld om je heen.



Wedstrijdcriteria  
 
 
Fotowedstrijd: 
 
Dit wedstrijdonderdeel is nieuw. Leerlingen mogen bijvoorbeeld met een fototoestel of 
smartphone op pad gaan om een foto te maken. Op de foto moet duidelijk te zien zijn 
wat zij denken over het thema “Groeien”. De kinderen moeten de foto een ‘titel’ geven. 
De foto kan uitgeprint of digitaal ingeleverd worden bij de Stichting Projekten. Het 
digitaal versturen kan naar sdgs@sr.net en info@kinderboekenfestival.org . Let op dat 
de naam, leeftijd, school en telefoonnummer erbij vermeld staat.  
 

Er vindt een voorselectie plaats, waarna er uiteindelijk een aantal finalisten gekozen 
wordt. Per school mogen er 2 inzendingen zijn, 1 van de onderbouw en 1 van de 
bovenbouw 
 
De jury let op de volgende zaken: 
  
-  Themaverwerking: met de foto moet er een link gelegd worden met het thema 

‘Groeien’.  
 
-  Perspectief: is de stand van de foto. Er zijn 3 hoofdindelingen van perspectief 

1. Normaalperspectief = zoals je normaal een foto maakt van een onderwerp. 
2. Vogelperspectief = wanneer je een foto van bovenaf maakt van het onderwerp. 
3. Kikkervorsperspectief = wanneer je lager staat dan het onderwerp. 
De jury kijkt of de kinderen gebruik hebben gemaakt van één van de 
perspectieven. 

 
- Licht: voor een foto heb je licht nodig. Daarom worden foto’s in een donkere 

ruimte niet goed. Wanneer de achtergrond van het onderwerp veel lichter is, krijg 
je een overbelichte foto. De beste manier om dat te voorkomen is je flits aanzetten. 
Er wordt gekeken of de kinderen gelet hebben op het licht. De jury kijkt naar foto’s 
of ze niet overbelicht zijn of te donker. 

 
-  Scherpte: bij elke foto moet het hoofdonderwerp scherp in beeld zijn. De rest mag 

onscherp zijn, zolang duidelijk is wat je met de foto wil vertellen. De jury gaat hier 
opletten of het onderwerp van de foto scherp is. 

 
-  Creativiteit: voor deze fotowedstrijd is het de bedoeling dat je, je creativiteit gaat 

gebruiken. Dus wees creatief, gebruik de richtlijnen en laat ons zien wat jij mooi 
vind. 

 
- Motivatie: tijdens de finale moeten de finalisten de foto motiveren. Er wordt op 

gelet hoe de kinderen een uitleg kunnen geven over hoe het thema naar voren 

komt in de foto. Voor het motiveren van de foto krijgen de kinderen maximaal 3 

minuten. Oefen met de kinderen hoe lang of hoe kort 3 minuten kunnen zijn. 

 
 
 

mailto:sdgs@sr.net
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Wedstrijdcriteria  
 
ZANG 
 
Zang is muziek die je maakt met je stem en je mond. Er mag ook begeleidende muziek 
(cd of instrument) bij worden gebruikt, maar het is niet verplicht. Het lied moet een 
samenhang hebben. De zang mag ondersteund worden door een creatieve presentatie, 
bijvoorbeeld dans. 
Het optreden mag tot zes minuten duren. Let a.u.b. bij het oefenen goed op de tijd, 
zodat het kind/kinderen weet hoe lang of kort zes minuten duren. De zanggroep mag 
bestaan uit maximaal tien kampioenen, inclusief muzikanten. Het is belangrijk dat 
de kinderen weten waarover ze zingen. 
Voor de zangwedstrijden zijn er regionale competities. De regionale winnaars strijden 
om de titel tijdens de finale op het Kinderboekenfestival. 
 
De jury let op de volgende zaken: 
 
- Themaverwerking: er moet een link gelegd worden met het thema ‘Groeien’. Er 

wordt gelet op de wijze waarop het thema is verwerkt in het optreden. Om 
ideeën op te doen over dit thema kunt u de sloganuitleg, behandelen tijdens de 
les. 
 

- Creativiteit: hier wordt gelet op de manier waarop het kind/de groep omgaat 
met het optreden. Is er een eigen inbreng, onderscheidt het lied of de manier van 
presenteren zich van die van andere deelnemers? 

 
- Verstaanbaarheid en stemgebruik: het is de bedoeling, dat de woorden van het 

lied te verstaan zijn. Het publiek moet snappen wat er gezongen wordt. Als er 
woorden of zinnen uit het lied niet in het Nederlands gezongen worden, moet dit 
wel duidelijk en begrijpelijk overkomen. De muziek mag de zang niet 
overstemmen! Begeleidende muziek en stemvolume (zang) moeten op elkaar 
afgestemd zijn. 

 
- Opbouw van het lied: hier wordt gekeken naar de opbouw van het lied. Heeft 

het een begin, een midden en een einde? 
 
- (Oog)contact met het publiek en presentatie: hier wordt gelet op de mate 

waarin het kind contact maakt met het publiek. Naast de verstaanbaarheid van 
het lied is het ook belangrijk hoe het wordt gepresenteerd. Wordt er bijvoorbeeld 
gedanst, hoe is de lichaamshouding, of staat het kind/de groep kaarsrecht te 
zingen.  
 

-     Podiumgebruik: hoe maakt men bij het optreden gebruik van het gehele 
podium. 

 
 
 
 



Wedstrijdcriteria  
 
Vertellen 
 
Vertellen is niet een verhaal uit het hoofd leren; het is belangrijk dat het kind de kern 
van het verhaal goed kent en deze op een spontane manier kan vertellen aan het publiek. 
U kunt samen met het kind een verhaal uitkiezen. Het verhaal wordt zowel met stem, 
gezichtsuitdrukking als met gebaren gepresenteerd. Het is heel belangrijk dat het kind 
het verhaal begrijpt, zodat het weet wat het aan het vertellen is. Het kind krijgt de 
gelegenheid om gedurende drie minuten op het podium te vertellen. Let a.u.b. bij het 
oefenen goed op de tijd, zodat het kind weet hoe lang of kort drie minuten duren. 
 
De jury let verder op de volgende zaken: 
- Themaverwerking: er moet een link gelegd worden met het thema ‘Groeien’. 

Om ideeën op te doen over dit thema kunt u de sloganuitleg die meegestuurd is 
behandelen tijdens de les. Er wordt gelet of het thema verwerkt is in het verhaal. 
Het is ook belangrijk dat het kind weet waar het verhaal over gaat.  
 

- Opbouw van het verhaal: hier wordt gekeken naar de opbouw van het verhaal. 
Heeft het verhaal een begin, een midden en een einde? 

 
- Creativiteit: hier wordt gelet op de manier waarop het kind omgaat met het 

vertellen. Is er een eigen inbreng, onderscheidt het verhaal of de manier van 
vertellen zich van die van de andere kinderen?  

 
- Tempo en volume: het verhaal moet goed te volgen zijn en verteld worden in 

een normaal tempo, niet te snel en niet te langzaam. Daarnaast is ook het volume 
belangrijk. Het moet luid genoeg zijn zonder te schreeuwen. 

 
- Stemgebruik: door het spelen met volume of de verteltoon is het mogelijk om 

uitdrukking te geven aan personages, of wendingen in het verhaal aan te geven.  
 

- Gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren: gezichtsuitdrukking en 
lichaamshouding spelen een grote rol bij het goed overbrengen van een verhaal. 
Het zijn hulpmiddelen om te laten zien wat er gebeurt in het verhaal, wendingen 
in het verhaal aan te geven, medeleven op te wekken, etc. 

 
- (Oog)contact met het publiek: op de mate waarin het kind contact maakt met 

het publiek en aan hen ook echt het verhaal vertelt. 
 
- Woordvariatie: het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde woorden worden 

gebruikt. Geen boekentaal gebruiken, maar spreektaal (vertellen in je eigen 
woorden). 

 

  



Inschrijfformulier FOTOGRAFIE – KBF 2014 Paramaribo 
 

Thema: ‘Groeien’ 
Slogan: ‘Opgroeien kan je niet alleen,  

denk aan de wereld om je heen.’  
Ja, we doen mee aan de voorronde “fotografie”! 

 
A.U.B. in blokletters invullen  

 

 
 

 
Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd tot 

uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 
bij het bureau van Stichting Projekten aan de Dr. Sophie Redmondstraat 172 boven 

of digitaal via sdgs@sr.net en info@kinderboekenfestival.org  
Voor vragen kunt u bellen naar de Stichting Projekten; 411455 of 472072. 

 

Categorie A                  
2. Naam                   
Voornaam                  
Leeftijd:                  
Klas:                  
Telefoonnummer:                  
                  
                  
Contactpersoon school                  
Telefoonnummer:                  
                  
Naam school:                  
Adres school:                  
Telefoon school:                  
E-mail:                  

Categorie B                  
2. Naam                   
Voornaam                  
Leeftijd:                  
Klas:                  
Telefoonnummer:                  
                  
                  
Contactpersoon school                  
Telefoonnummer:                  
                  
Naam school:                  
Adres school:                  
Telefoon school:                  
E-mail:                  

mailto:sdgs@sr.net
mailto:info@kinderboekenfestival.org


Inschrijfformulier ZANG – KBF 2014Paramaribo 
 

Thema: ‘Groeien’ 
Slogan: ‘Opgroeien kan je niet alleen,  

denk aan de wereld om je heen.’  
Ja, we doen mee aan de voorronde “Zang”! 

  
A.U.B. in blokletters invullen  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd tot 

uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 
bij het bureau van Stichting Projekten aan de Dr. Sophie Redmondstraat 172 boven 

of digitaal via sdgs@sr.net en info@kinderboekenfestival.org  
Voor vragen kunt u bellen naar de Stichting Projekten; 411455 of 472072. 

 

Naam zang groep: 
 

 

Namen  
 

Voornaam Achternaam Leeftijd Klas Telefoon 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

Contactpersoon school                  
Telefoonnummer:                  
                  
Naam school:                  
Adres school:                  
Telefoon school:                  
E-mail:                  

mailto:sdgs@sr.net
mailto:info@kinderboekenfestival.org


Inschrijfformulier VERTELLEN – KBF 2014 Paramaribo 

 
Thema: ‘Groeien’ 

Slogan: ‘Opgroeien kan je niet alleen,  
denk aan de wereld om je heen.’ 

Ja, we doen mee aan de voorronde “vertellen”! 
 

A.U.B. in blokletters invullen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd tot 

uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 
bij het bureau van Stichting Projekten aan de Dr. Sophie Redmondstraat 172 boven 

of digitaal via sdgs@sr.net en info@kinderboekenfesitavl.org  
Voor vragen kunt u bellen naar de Stichting Projekten; 411455 of 472072. 

 

Categorie B                  
2. Naam                   
Voornaam                  
Leeftijd:                  
Klas:                  
Telefoonnummer:                  
                  
                  
Contactpersoon school                  
Telefoonnummer:                  
                  
Naam school:                  
Adres school:                  
Telefoon school:                  
E-mail:                  

mailto:sdgs@sr.net
mailto:info@kinderboekenfesitavl.org


Inschrijfformulier TEKENEN – KBF 2014 Paramaribo 

Thema: ‘Groeien’ 
Slogan: ‘Opgroeien kan je niet alleen,  

denk aan de wereld om je heen.’ 
Ja, we doen mee aan de voorronde “tekenen”! 

 

A.U.B. in blokletters invullen 
 

 

 

Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd tot 
uiterlijk vrijdag 10 januari 2014 

bij het bureau van Stichting Projekten aan de Dr. Sophie Redmondstraat 172 boven 
of digitaal via sdgs@sr.net en info@kinderboekenfestival.org  

Voor vragen kunt u bellen naar de Stichting Projekten; 8971334, 411455 of 472072. 
 

Tekenworkshop zaterdag 25 januari 2014 van 9.00 -12.00 uur in het 
Jeugdcentrum aan de J. Raillardlaan 

Categorie A                  
2. Naam                   
Voornaam                  
Leeftijd:                  
Klas:                  
Telefoonnummer:                  
                  
                  
Contactpersoon school                  
Telefoonnummer:                  
                  
Naam school:                  
Adres school:                  
Telefoon school:                  
E-mail:                  

Categorie B                  
2. Naam                   
Voornaam                  
Leeftijd:                  
Klas:                  
Telefoonnummer:                  
                  
                  
Contactpersoon school                  
Telefoonnummer:                  
                  
Naam school:                  
Adres school:                  
Telefoon school:                  
E-mail:                  

mailto:sdgs@sr.net
mailto:info@kinderboekenfestival.org

