
                                                                                              

Aanmelden jury De Jonge Beckmanprijs 

Wil jij graag meedoen in de jury voor de Jonge Beckmanprijs? Dan kun je je nu aanmelden!  

Lees eerst deze informatie goed door… 

Wij zoeken 12 juryleden (jongens én meisjes uit heel Nederland en België) die: 

* tussen 12 en 17 jaar oud zijn 

* dol zijn op lezen én op geschiedenis 

* deze zomer 5 (dikke) boeken willen lezen 

* in een boekje aantekeningen willen maken over die boeken 

* in september één keer willen vergaderen op zaterdag 4 september van 12.00 uur tot 14.30 uur 

* in september naar de prijsuitreiking in het Archeon willen komen op 18 september van 10.00 uur tot 12.00 

uur.  

Lijkt het je nog steeds leuk om mee te doen? Fijn! Geef dan antwoord op de volgende vragen en stuur je 

sollicitatie vóór 15 juni 2021 naar info@archeon.nl. Waarschijnlijk krijgen we heel veel aanmeldingen. Uit 

al die aanmeldingen kiezen we 12 juryleden. Als jij wordt uitgekozen krijg je uiterlijk op 1 juli 2021 

bericht!  

Jouw naam: _________________________________               Je bent een: jongen/meisje  

Geboortedatum: ________________________________________________________ 

Waar woon je? (adres) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Wat is het telefoonnummer en het e-mailadres van je ouders/verzorgers (via dit e-mailadres krijg je bericht 

wanneer je bent uitgekozen): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Wat is jouw eigen mobiele nummer? ________________________________________________________ 

In welke klas zit je? _________________________________________________________ 

Op welke school zit je? ________________________________________________________ 

Van wat voor soort boeken hou jij? Noem twee of drie van je lievelingsboeken:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Wat vond je van dat boek en waarom?  (Leg het goed uit. Schrijf niet alleen op: ‘ik vond het spannend. Of, 

ik vond het leuk. Of, ik vond het supersaai. Maar geef een paar goede voorbeelden waarom je het boek 

spannend of grappig of saai vond.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Waarom wil jij graag in de jury van de Jonge Beckmanprijs? Wat lijkt je er leuk aan?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Je ouders/verzorgers moeten het goed vinden dat je meedoet. Ze moeten het ook goed vinden dat je op de 

foto komt of misschien zelfs in het Jeugdjournaal of in de krant! Vraag je het even aan ze? Als ze 

toestemming geven om mee te doen en als het goed vinden dat er foto’s of filmmateriaal met jou erop wordt 

verspreid (i.v.m. AVG-wet) moeten ze hier een handtekening zetten:  

Naam:  

 

Jouw handtekening:       Handtekening ouder/verzorger 


