Persbericht nominaties christelijke kinderboekenprijzen 2020
Zwolle, vrijdag 19 juni 2020
Bekendmaking nominaties EigenWijsPrijzen en Het Hoogste Woord 2020
De nominaties voor de christelijke kinderboekenprijzen zijn bekend. Dit jaar dreigde het coronavirus roet in het eten te gooien voor de EigenWijsPrijs. De scholen gingen lange tijd dicht,
waardoor veel kinderen niet in de gelegenheid waren om de ingezonden boeken te lezen voor de
christelijke kinderjury. Gelukkig hebben veel van de aangemelde scholen toch een manier
gevonden om de kinderen de boeken te laten lezen, zodat ze alsnog hun stem konden uitbrengen.
De auteurs met de meeste stemmen zijn genomineerd.
Dat zijn Ina van der Beek, Jan van den Dool en Simone Foekens voor de categorie groep 3-5 en
Willeke Brouwer, Judith van Helden en Willemijn de Weerd voor de categorie groep 6-8.
De vakjury Het Hoogste Woord nomineerde Rijk Arends, Femmie van Santen en Willemijn de
Weerd.
De bekendmaking van de winnaars van deze prijzen zal dit jaar helaas niet plaatsvinden tijdens
een feestelijke bijeenkomst. Hoe jammer we dat ook vinden. Binnenkort gaan we met elkaar
overleggen hoe we de uitreiking dan wel vorm kunnen geven. We gaan er in ieder geval iets
feestelijks van maken. Bovendien gaan we ervoor zorgen dat jullie kunnen meegenieten.
EigenWijsPrijs: christelijke kinderjury
Najaar 2019 hebben uitgeverijen boeken aangemeld om mee te dingen naar de EigenWijsPrijzen 2020,
waaruit een shortlist is geselecteerd van 7 titels voor de categorie ‘groep 3-5’ en 12 titels voor de
categorie ‘groep 6-8’. Veel kinderen lazen deze boeken als klas, anderen als lid van de
EigenWijsLeesraad. De kinderen hebben hun stem uitgebracht. De auteurs met de meeste stemmen in
de categorieën ‘groep 3-5’ en ‘groep 6-8’ winnen de EigenWijsPrijzen. Deze prijzen worden voor de 21e
keer uitgereikt. De winnaars 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:
 Mees & Tijn. Een spannende nacht van Ina van der Beek (Harmelen), Den Hertog
 Bikkel bevrijdt Jessica van Jan van den Dool (Arnhem), MES
 Battje en de lokfiets van Simone Foekens (Almelo), Den Hertog
De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie groep 6-8:
 Lotte Laat Maar – Chaos in de brugklas van Willeke Brouwer (Kuinre), KokBoekencentrum
 Maffe Meester Daan speelt bananenslagbal van Judith van Helden (Zwolle), Columbus
 Papa, waar blijf je? van Willemijn de Weerd (Putten), Columbus
Het 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 2019 zijn negen titels aangemeld
om mee te dingen naar Het Hoogste Woord. De winnaar van Het Hoogste Woord ontvangt een
geldbedrag en een houten beeld, ontworpen en vervaardigd door Onne Bieringa van Snijtand
Houtontwerp. Dit jaar zal het de 24e keer zijn dat Het Hoogste Woord wordt uitgereikt. In 2019 won
Willeke Brouwer deze prijs voor Lotte laat maar – de verwoestende puppy, uitgeverij KokBoekencentrum.
De jury heeft 3 titels genomineerd, die hieronder in alfabetische volgorde van auteur genoemd worden:




Overboord van Rijk Arends (Opheusden), Den Hertog
Waar hoor ik thuis? van Femmie van Santen (Landgraaf), KokBoekencentrum
Papa, waar blijf je? van Willemijn de Weerd (Putten), Columbus

De christelijke kinderboekenprijzen zijn een initiatief van de Stichting Platform Christelijke Kinderboeken die zich
inzet voor kwaliteit in en promotie van christelijke kinderboeken. Kijk ook op www.christelijkekinderboeken.nl
--------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Neem voor meer informatie over de St. Platform Christelijke Kinderboeken
- voor de EigenWijsPrijs contact op met Vrouwke Klapwijk:
(eigenwijsprijs@christelijkekinderboeken.nl), 0342-471603 of 06 27481116.
- voor Het Hoogste Woord contact op met Henriët Koornberg, henriet@hbschrijft.nl, 038-4607470 of
06-10670985.

