
Persbericht	  

Voorthuizen/Zwolle,  vrijdag  13  mei  2016  
Bekendmaking  nominaties  EigenWijsPrijzen  en  Het  Hoogste  Woord  2016  
  
De  kinderen  hebben  gekozen:  de  nominaties  voor  de  EigenWijsPrijs  zijn  bekend.  Ina  van  der  Beek,  
Liesbeth  van  Binsbergen  en  Simone  Foekens  zijn  genomineerd  in  de  categorie  'groep  3-‐5'  en  Willeke  
Brouwer,  Judith  van  Helden  en  Joke  van  Winkel  zijn  genomineerd  in  de  categorie  'groep  6-‐8'.    
De  vakjury  Het  Hoogste  Woord  nomineert  Willeke  Brouwer,  Els  Florijn  en  Ineke  Kraijo.  De  bekendmaking  
en  uitreiking  van  de  EigenWijsPrijzen  en  Het  Hoogste  Woord  vindt  plaats  op  vrijdagmiddag  10  juni  tijdens  
een  feestelijke  bijeenkomst  in  het  gebouw  van  CBC  't  Gulden  Boek  te  Houten.  Kijk  voor  meer  informatie  op  
www.christelijkekinderboeken.nl  
  
EigenWijsPrijs  
Najaar  2015  hebben  vijf  uitgeverijen  tien  titels  aangemeld  om  mee  te  dingen  naar  de  EigenWijsPrijzen  2016.  
Vrouwke  Klapwijk  organiseerde  deze  prijs.  Ze  kreeg  in  de  periode  februari  tot  en  met  eind  april  2016  ongeveer  
2000   leerlingen   van  basisscholen  uit   het  hele   land  aan  het   lezen   voor  deze  prijs.  De  deelnemende   lezers  
kwamen  van  christelijke  basisscholen  uit  de  brede  achterban:  evangelische,  gereformeerde,  hervormde  en  
reformatorische  basisscholen.  Ze  lazen  als  klas,  maar  ook  als  EigenWijsLeesRaad.  De  LeesRaad  was  dit  jaar  
een  nieuw  fenomeen.  In  deze  Raad  zaten  leesgrage  kinderen  uit  verschillende  groepen  bij  elkaar.  Ze  lazen  
alle  titels  om  er  daarna  met  elkaar  over  te  praten.  Eind  april  werden  de  laatste  stemmen  ingestuurd.    
De  stemmen  zijn  geteld  en  hiermee  besluiten  de  lezende  kinderen  welke  boeken  genomineerd  zijn  voor  de  
EigenWijsPrijs.  De  auteurs  met  de  meeste  stemmen  in  de  categorie  groep  3-‐5  en  in  de  categorie  groep  6-‐8  
winnen  de  EigenWijsPrijzen.  De  winnaars  van  de  EigenWijsPrijs  ontvangen  een  geldbedrag  en  een  unieke,  
ingelijste  foto.  De  deelnemende  scholen  kunnen  een  gratis  auteursbezoek  van  de  winnende  auteur  winnen.    
  
De  EigenWijsPrijs  nomineert  in  de  categorie  'groep  3-‐5'  (in  alfabetische  volgorde):  
Ø   Mees  en  Tijn  en  de  campingdief  van  Ina  van  der  Beek  (Harmelen),  uitgeverij  Den  Hertog.  
Ø   IJsbeer  bedreigd  van  Liesbeth  van  Binsbergen  (Rouveen),  uitgeverij  Columbus.    
Ø   Iza  krijgt  een  pony  van  Simone  Foekens  (Almelo),  uitgeverij  Den  Hertog.    
  
De  EigenWijsPrijs  nomineert  in  de  categorie  'groep  6-‐8'  (in  alfabetische  volgorde):  
Ø   Silvester  en  de  bizarre  verhuizing  van  Willeke  Brouwer  (Mastenbroek),  uitgeverij  Callenbach  
Ø   De  breiclub  en  de  gestolen  diamanten  van  Judith  van  Helden  (Zwolle),  uitgeverij  Columbus.    
Ø   Rumoer  in  groep  8  van  Joke  van  Winkel  ('s  Gravenzande),  uitgeverij  Den  Hertog.  
  
Het  Hoogste  Woord  
Het  Hoogste  Woord  (opgericht   in   1996)  kiest   jaarlijks  uit  een  stapel  boeken  van  deelnemende  christelijke  
uitgeverijen  één  boek  als  het  beste  christelijke  boek  van  het  jaar.  Najaar  2015  meldden  zes  uitgeverijen  tien  
titels  aan,  om  mee  te  dingen  naar  Het  Hoogste  Woord.      
De  winnaar  van  Het  Hoogste  Woord  ontvangt  een  geldbedrag  en  een  beeld  van  keramiek,  ontworpen  en  
vervaardigd  door  Henny  van  Hartingsveldt.  In  2014  won  Willemijn  de  Weerd  deze  prijs  voor  haar  boek  Ik  stuur  
je  de  zon  van  uitgeverij  ArkMedia.    
De  jury  Het  Hoogste  Woord  nomineert  dit  jaar  (in  alfabetische  volgorde):  
Ø   Silvester  en  de  bizarre  verhuizing  van  Willeke  Brouwer  (Mastenbroek),  uitgeverij  Callenbach.  
Ø   Middernachttrein  van  Els  Florijn  (Bilthoven),  uitgeverij  Den  Hertog.  
Ø   Eileen  van  Ineke  Kraijo  (Cuijk),  uitgeverij  Mozaïek.  
  
De  christelijke  kinderboekenprijzen  zijn  een  initiatief  van  de  Stichting  Platform  Christelijke  Kinderboeken  die  zich  
-‐   als   voortzetting   van   de   Werkgroep   Christelijke   Kinderboeken   -‐   inzet   voor   kwaliteit   in   en   promotie   van  
christelijke  kinderboeken.  Kijk  ook  op  www.christelijkekinderboeken.nl    
	  


