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Zwolle, vrijdag 18 mei 2018 
Bekendmaking nominaties EigenWijsPrijzen en Het Hoogste Woord 2018 
De nominaties voor de christelijke kinderboekenprijzen zijn bekend. Bijna 3000 kinderen 
lazen boeken voor de christelijke kinderjury, de EigenWijsPrijs, en brachten hun stem 
uit. De auteurs met de meeste stemmen zijn genomineerd. Dat zijn Ina van der Beek, 
Simone Foekens en Bert Wiersema voor de categorie groep 3-5 en Rijk Arends, Gisette 
van Dalen en Bert Wiersema voor de categorie groep 6-8. De vakjury het Hoogste Woord 
nomineerde Jeanette Molema, Anke van der Pol en Femmie van Santen. De 
bekendmaking en uitreiking van de winnaars van deze prijzen zal plaatsvinden op een 
feestelijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 28 september 2018 in Hart van Vathorst te 
Amersfoort.  
 
EigenWijsPrijs: christelijke kinderjury 
Najaar 2017 hebben vijf uitgeverijen van christelijke kinderboeken titels aangemeld om mee te 
dingen naar de EigenWijsPrijzen 2018, waaruit een shortlist is geselecteerd van zes titels voor de 
categorie ‘groep 3-5’ en acht titels voor de categorie ‘groep 6-8’. Bijna 3000 leerlingen lazen deze 
boeken als klas of als EigenWijsLeesraad. De stemmen zijn inmiddels geteld en hiermee besloten de 
lezende kinderen welke boeken genomineerd zijn voor de EigenWijsPrijzen. De auteurs met de 
meeste stemmen in de categorieën ‘groep 3-5’ en ‘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':  
Ø Mees en Tijn op jacht in het ziekenhuis van Ina van der Beek (Harmelen), Den Hertog 
Ø Battje en de bandenprikker van Simone Foekens (Almelo), Den Hertog  
Ø De ontdekking van de onbegrijpelijke kasteelcode van Bert Wiersema (Drachten), Columbus  
 
De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie 'groep 6-8': 
Ø Onder vuur van Rijk Arends (Opheusden), Den Hertog 
Ø Noodsprong van Gisette van Dalen (Garderen), De Banier  
Ø Uitbarsting op Lanzarote van Bert Wiersema (Drachten), Columbus 
 
Hoogste Woord: vakjury 
Het Hoogste Woord (sinds 1996) kiest jaarlijks uit de aangemelde titels van deelnemende christelijke 
uitgeverijen één boek als het beste christelijke boek van het jaar. Najaar 2017 meldden vier 
uitgeverijen negen titels aan, om mee te dingen naar Het Hoogste Woord 2018.  De winnaar van Het 
Hoogste Woord ontvangt een geldbedrag en een beeld van keramiek, ontworpen en vervaardigd door 
Henny van Hartingsveldt. In 2017 won Ineke Kraijo deze prijs voor Vechten tegen de golven, 
Columbus. De jury heeft drie titels genomineerd, namelijk: 
 

ü Onder vuur van Jeanette Molema (Dedemsvaart), Columbus. 
ü Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos van Anke van der Pol (Hardinxveld-Giessendam), Ark 

Media. 
ü Een stip aan het einde van de wereld van Femmie van Santen (Landgraaf), Callenbach.  

 
De christelijke kinderboekenprijzen zijn een initiatief van het Platform Christelijke Kinderboeken die 
zich inzet voor kwaliteit in en promotie van christelijke kinderboeken Kijk ook op 
www.christelijkekinderboeken.nl	
	


