
Persbericht nominaties christelijke kinderboekenprijs EWP 2022 

Voorthuizen, vrijdag 10 juni 2022 
Bekendmaking nominaties EigenWijsPrijs 2022 
 
De nominaties voor de EigenWijsPrijs 2022 zijn bekend. Na twee jaar Corona voelden weer meer 
scholen zich vrij om mee te doen aan deze leesactiviteit die speciaal voor kinderen wordt 
georganiseerd. 
En dat hebben we geweten! Er zijn meer dan 18.000 punten uitgedeeld, dubbel zoveel als vorig 
jaar. Al met al werd er heel veel gelezen en dat is juist de bedoeling van de EigenWijsPrijs. Op deze 
manier kwamen veel kinderen in aanraking met (soms voor hen) nieuwe schrijvers en boeken. 
 
Na het tellen van de stemmen zijn de drie auteurs met de meeste stemmen genomineerd. 
Dat zijn Janco Bunt, Corien Oranje en Bert Wiersema voor de middenbouw (groep 3-5). Gisette van 
Dalen, Roland Kalkman en Jan van Wingerden voor de bovenbouw (groep 6-8). 
De bekendmaking van de winnaars van deze prijs, van het Hoogste Woord en de #YAP (Young 
Adult Prise) zal ook dit jaar online plaatsvinden. De link zal op vrijdag 1 juli 2022 op de website 
www.christelijkekinderboeken.nl worden geplaatst. Vanaf 11.00 uur kan iedereen de uitzending 
volgen, thuis of in de klas. Op vrijdag 16 september 2022 zullen de winnaars de prijs uitgereikt 
krijgen tijdens een fysieke bijeenkomst. 
 
EigenWijsPrijs: christelijke kinderjury  
Najaar 2021 hebben uitgeverijen boeken aangemeld om mee te dingen naar de EigenWijsPrijzen 2022, 
waaruit een shortlist is geselecteerd van 7 titels voor de categorie ‘groep 3-5’ en 12 titels voor de 
categorie ‘groep 6-8’.  
Sommige scholen deden met de hele school mee, daarbij vaak geholpen door leesconsulenten van de 
Openbare Bibliotheken. Andere scholen werkten met een EigenWijsLeesRaad, waarin vooral de 
‘leesbeesten’ zich een plaatsje konden veroveren. 
 
De auteurs met de meeste stemmen in bovengenoemde categorieën winnen de EigenWijsPrijzen. 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: 

• Beroemd van Janco Bunt-Koster (Krabbendijke), De Banier 
• 1 april met meester Bil van Corien Oranje (Haren), Columbus 
• De fluisterdrone van Bert Wiersema (Drachten), MES 

 
De EigenWijsPrijs nomineert in de categorie groep 6-8: 

• Het kamp van groep 7 van Gisette van Dalen (Garderen), De Banier 
• Online bedreigd van Roland Kalkman (Maassluis), Den Hertog 
• Schimmig spel aan de rivier van Jan van Wingerden (Hardinxveld-Giessendam), De Banier 

 
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  


