PowToon Challenge
INFO VOOR DOCENTEN EN SCHOLEN
Het bestuur van de sectie Engels van de vereniging Levende Talen organiseert in schooljaar
2016-2017 een leeswedstrijd om het lezen van Engelstalige boeken door Nederlandse
leerlingen in het voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Dit is
de tweede editie van de Powtoon Challenge. De inzendingen van vorige jaar kunt u vinden op
onze website: https://engels.levendetalen.nl/powtoon-challenge/ .
Organisatie
De leerlingen kiezen zelf een Engelstalig boek en lezen dit in de les of als huiswerk. Vaak is
dit al onderdeel van het lesprogramma in het derde of vierde jaar van het voortgezet
onderwijs - alleen de timing in het schooljaar dient wellicht aangepast te worden. U kunt het
onderdeel dus gewoon toetsen zoals u gewend bent. Leerlingen die hun boek op tijd gelezen
hebben, kunnen meedoen met de wedstrijd. Met de tool PowToon gaan zij een
animatiefilmpje maken dat anderen overhaalt om hun boek ook te gaan lezen. U kunt als
school zelf bepalen of u alle klassen of alleen individuele leerlingen laat meedoen aan de
wedstrijd. De makers van de beste/leukste/meest verwervende filmpjes krijgen met hun
docent een eervolle uitnodiging voor de PowToon Party voor de Boekenweek in maart 2017
waar hun animatie vertoond zal worden.
Deelname mogelijkheden
De wedstrijd is bedoeld voor klas 3 en 4 van alle vo-typen. Leerlingen uit klas 1 en 2 mogen
(individueel) deelnemen maar moeten zich wel aan dezelfde regels houden. De inzendingen
worden per opleiding beoordeeld; in het vmbo wordt ook een onderscheid per leerweg
gemaakt. De school organiseert zelf een voorronde waarin leerlingen en docent samen de
filmpjes beoordelen de beste producten uitkiezen. Per opleiding/leerweg kunnen maximaal
twee Powtoons ingestuurd worden.
VMBO BBL
Eisen aan boek
Graded Reader
toegestaan
Tenminste 60
pagina’s

VMBO KBL
Eisen aan boek
Graded Reader
toegestaan
Tenminste 60
pagina’s

VMBO TL
Eisen aan boek
Graded Reader
niet toegestaan
Tenminste 100
pagina’s

HAVO
Eisen aan boek
Graded Reader
niet toegestaan
Tenminste 200
pagina’s

VWO/GYM
Eisen aan boek
Graded Reader
niet toegestaan
Tenminste 200
pagina’s

Inleveren deelnemende Powtoons
De wedstrijd loopt van september tot en met januari 2017, de filmpjes moeten uiterlijk op 14
februari 2017 binnen zijn. De wijze van inleveren wordt later gecommuniceerd.

Deelnemen?
Leuk dat u wilt meedoen! Als u uw school aanmeldt voor 9 november bent u verzekerd van
deelname. Om u aan te melden stuurt u een mailtje naar de sectie Engels van Levende Talen:
powtoonchallenge@gmail.com .
U ontvangt dan van ons een inschrijfformulier.
Waar moet u aan denken?
Let goed op de vereisten voor de animatiefilmpjes, deze vergen vanzelfsprekend begeleiding
van u als docent. Voor HAVO en VWO/GYM is op advies van onze partners gekozen voor een
literaire benadering. In het VMBO is een indeling op basis van hoofdstukken toegestaan.
U hoeft niet te kunnen werken met PowToon, dat hebben uw leerlingen zelf snel genoeg
onder de knie. Toch zal het maken van hun eerste animatiefilmpje al gauw enige uren in
beslag nemen. Waarschuw hen hier van te voren voor en/of bespreek de mogelijkheden in de
school om dit tijdens een kunst- of media-vak te faciliteren.

PowToon Challenge
INFO VOOR DEELNEMERS


Je kiest zelf een Engelstalig boek en leest deze



Je maakt een animatiefilmpje met de tool PowToon over jouw boek




In je filmpje probeer je anderen te interesseren voor ‘jouw’ boek
Het filmpje dat het best aanzet tot het lezen van het boek, wint uiteindelijk



Je strijdt vooral om ‘de eer’: de winnende deelnemers zullen met hun docent in maart
2017 aanwezig zijn op de “PowToon Party” en hun animatie aan de andere genodigden
tonen. (Deelnemers moeten bereid zijn de media te woord te staan)



Per leerweg of schooltype mag jouw school maximaal twee filmpjes insturen naar de
jury van de Stichting Levende Talen (de vakgroep Engels van jouw school zorgt voor
een eerlijke selectie-procedure)
De inzendingen moeten uiterlijk op 14 februari 2017 ingezonden zijn



EISEN AAN DE POWTOON
De PowToon is natuurlijk volledig in het Engels en geeft een goed beeld van de verhaallijn
van het boek en de hoofdpersonen. Er wordt niet per sé gelet op de lengte van de PowToon
maar het filmpje moet ervoor zorgen dat de kijker zin heeft om het boek te lezen. Maak het
dus spannend, interessant of leuk zonder iets over het eind te vertellen. Je bent vrij om je
PowToon verder vorm te geven, de focus vooral op de hoofdpersonen te leggen, of juist op
het plot of de setting van het verhaal. Je kunt plaatjes of eigen tekeningen inscannen en
invoegen, muziek of ingesproken tekst.
Zorg er wel voor dat jouw filmpje voldoet aan alle regels. Jouw PowToon is in ieder geval
voorzien van:



Introductie slide
Slide met jouw naam, naam van je school, leerweg/schooltype, leerjaar



Slide met titel en schrijver boek, geef aan of je voor story-line of literary approach hebt
gekozen



Een voice-over kan extra punten opleveren!

Het filmpje dat het best aanzet tot het lezen van het boek wordt gekozen als winnaar. Bij het
beoordelen wordt ook gelet op originaliteit, creativiteit en diepgang van het product.

EISEN AAN HET BOEK
Bij een Graded Reader wordt rekening gehouden met het feit dat je in een vreemde taal
leest. Zo worden erg moeilijke woorden en zinnen vaak wat eenvoudiger opgeschreven en
worden afbeeldingen gebruikt om de lezer te helpen. Een authentiek boek wordt ook wel het
origineel genoemd, het gaat om boeken die ook door native speakers in Engelssprekende
landen gelezen worden.
VMBO BBL
Eisen aan boek
Graded Reader
toegestaan
Tenminste 60
pagina’s

VMBO KBL
Eisen aan boek
Graded Reader
toegestaan
Tenminste 60
pagina’s

VMBO TL
Eisen aan boek
Graded Reader
toegestaan
Tenminste 100
pagina’s

HAVO
Eisen aan boek
Graded Reader
niet toegestaan
Tenminste 200
pagina’s

VWO
Eisen aan boek
Graded Reader
niet toegestaan
Tenminste 200
pagina’s

! VMBO-leerlingen kiezen voor de verhalende benadering OF de literaire benadering.
! HAVO, VWO en Gymnasium leerlingen houden zich aan de literaire benadering.

Verhalende benadering
Maak een samenvatting van elk hoofdstuk. Ontwerp en creëer een slide in PowToon per
hoofdstuk en kies op welk moment je stopt (bijvoorbeeld net over de helft van het boek) en
zorg dat de kijker nieuwsgierig is hoe het verder gaat. Natuurlijk mag je literaire elementen
toevoegen maar dat hoeft niet.

Literaire benadering
Je benadert het boek als een literair werk waarin je aandacht besteedt aan de schrijver, de
setting, point of view, een aantal personages, thema en plot. Neem tenminste één
veelzeggend citaat op.

