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-  ‘Henk, Henk. Naar de 

maan, hoe ver is dat 

eigenlijk?’

-  ‘384.000 kilometer, 

gemiddeld dan, hè. 

Gemiddeld.’

-  ‘Zo ver?’

-  ‘De zon is nog verder. 

Honderdvijftig miljoen 

kilometer. En weet je 

Rocco, er komt een  

dag dan houdt de zon 

ermee op.’

-  ‘En dan?’

-  ‘Dan sterven we uit.’

-  ‘Henk, Henk, mag ik bij 

jou slapen? Ik ben bang 

Henk.’

-  ‘Kom dan maar, maar je 

gaat niet liggen stinken, 

hè?’

Het is 1969, het jaar van de maanlanding. 

Henk en Rocco delen een slaapkamer. 

Henk lees graag en Rocco is gek op 

voetbal. 

’s Avonds voor het slapen gaan houden 

ze in het donker stapelbedgesprekken. 

Ze praten over meisjes en muziek, over  

de dood en het heelal.

Overdag maken ze ruzie zoals alleen 

broers die van elkaar houden dat kunnen. 

Gaandeweg groeien de broers uit elkaar, 

tot Rocco een ernstig ongeluk krijgt.

Stapelbedbroers is het verhaal van  

Henk en Rocco die opgroeien  in een 

volksbuurt in een warm gezin, eind  

jaren zestig, verteld door Henk, de  

oudste van de twee. Hij wil graag  

hogerop, maar kan dat wel, een  

kwartje worden, als je voor een  

dubbeltje geboren bent?  

Het tweede coronajaar; het tweede 
jaar thuisonderwijs, gesloten biblio-
theken en afgelaste activiteiten. 
Ook de Voorleeswedstrijd Read2Me! 
moest gepauzeerd. We konden dit 
jaar dus niet op zoek naar de beste 
voorlezer van de brugklas. Maar we 
kunnen jongeren wél helpen om 
betere (voor)lezers te worden. 
Lessenreeks Read2You laat 
brugklassers luisteren,  
schrijven, lezen en voorlezen.

In samenwerking met schrijver  
Koos Meinderts ontwikkelt 
Stichting Lezen een uniek aanbod 
voor scholen, dat ingezet kan 
worden in de brugklas. In de korte 
multimediale lessenreeks staat het 
boek Stapelbedbroers centraal, dat 
medio september verschijnt.  
De vier lessen zetten docenten naar 
eigen inzicht en op verschillende 
momenten in de klas in.

Wat leren jongeren 
met Read2You?
In deze compacte lessenreeks 
luisteren jongeren naar een deel 
van het verhaal, voorgelezen door 
de schrijver. Staan ze stil bij het 
schrijven van een verhaal en hoe 
een auteur dat doet. Leren ze 
meer over het kiezen en lezen van 
boeken. En ontdekken ze hoe je 
goed kunt voorlezen. Daarmee is 
Read2You direct een opmaat voor 
de volgende voorleeswedstrijd 
Read2Me!, die in november/
december op de scholen start.

Het aanbod is vanaf september 

inzetbaar in de brugklas van 

middelbare scholen. En is gratis 

beschikbaar via de website: 

read2mevoorleeswedstrijd.nl

met  
Read2You
naar 
Read2Me! 
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Oefening baart
 kunst

Als je ergens goed in wilt worden, moet je het vaker 

doen. Dat geldt ook voor lezen. Want hoe meer 

leeskilometers jongeren maken, hoe beter ze erin 

worden. Jongeren lezen minder omdat er zóveel is 

dat om hun aandacht strijdt: televisie, Netflix, sociale 

media. Een stuk makkelijker en laagdrempeliger dan 

een boek, want bij deze verhalen hoef je je eigen 

verbeeldingskracht niet te gebruiken. Maar: daardoor 

wordt de fantasie ook minder geprikkeld en het draagt 

veel minder bij aan de taalontwikkeling van jongeren. 

Met het project Read2You zetten we de kracht van de 

digitalisering in om jongeren op een laagdrempelige 

manier in aanraking te brengen met allerlei mooie 

boeken en de schrijvers. 

Read2You 
bestaat uit:

•  Multimediale lessenreeks 
voor brugklassers

• Instructie voor docenten
• Instructie voor bibliotheken

Read2You en Read2Me zijn projecten van Stichting Lezen, en worden uitgevoerd door Cubiss.

https://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl
https://www.lezen.nl/
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