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Anna van der Wier is voorleeskampioen van Opsterland 2021 

Anna van der Wier van CBS de Opdracht uit Ureterp heeft de regionale ronde van De 
Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Anna las voor uit het boek Juffrouw Pots van 
Tosca Menten.  
 

De digitale regionale ronde 

De regionale ronde van Opsterland vond dit jaar digitaal plaats. Deelnemers van 8 
basisscholen uit de gemeente Opsterland hadden een filmpje ingestuurd naar de 
organiserende leesconsulenten van de bibliotheek, waarin zij voorlazen uit een 
zelfgekozen boek. De jury, bestaande uit wethouder Libbe de Vries, leerkracht 
Roelien Boonstra en taalcoördinator Anneke de Jong, overlegde woensdagavond 3 
maart online over de opnames. Zij hadden van tevoren de filmpjes los van elkaar 
bekeken. Na intensief beraad was de jury het er over eens dat Anna van der Wier het 
beste had voorgelezen. De jury was van mening dat Anna een enthousiaste 
voorlezer was en voorlas met een goede balans tussen de nuances van het 
voorlezen: luide stem, zachte stem, af een toe een stemmetje, mooie intonatie.  
 
Bekendmaking  
Op maandag 22 maart maakte Bibliotheken Zuidoost Fryslân de winnaar bekend 
middels een video die tegelijkertijd naar de deelnemende scholen werd verstuurd. Op 
dat moment stonden de leesconsulenten Tytsje de Vries en Hilda Moen van de 
bibliotheek klaar op het schoolplein bij de Opdracht om Anna te feliciteren en de prijs 
te overhandigen. Ook haar ouders en klasgenoten waren daarbij aanwezig om het 
moment extra feestelijk te maken. 
 

Als prijs mocht Anna van der Wier een boekenbon in ontvangst nemen. Daarnaast 
ontvangen alle deelnemers een oorkonde en een pen met opschrift De Nationale 
Voorleeswedstrijd 2021 Bibliotheken Fryslân.  
 

Provinciale ronde 

Voorleeskampioen van de gemeente Opsterland betekent ook dat Anna op dinsdag 
11 mei de gemeente mag vertegenwoordigen tijdens de provinciale finale in 
Gorredijk. Als Anna de provinciale finale wint, mag zij door naar de landelijke finale. 
 
De Nationale Voorleeswedstrijd 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking 
met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed 
publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. 
Meer informatie via onze website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. 
 

 

 


