
       
 

PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT WOENSDAG 5 JUNI OM 15.30 UUR 

Iene Bocken is Beste Boekenjuf 2019 
5 juni 2019 
 

  

De titel van Beste Boekenjuf 2019 gaat naar Iene Bocken die voltijds leerkracht 4de leerjaar en 
verantwoordelijk voor de werkgroep ‘Lezen’ is op de Stedelijke Basisschool 1 in Dilsen-Stokkem  

De Boekenjuf krijgt een pakket met 100 boeken. Zij wint de hoofdprijs. Daarnaast zijn er nog 2 
laureaten - Margot Bouchery en Kathleen Jeunen - en 3 genomineerden - Joke Duyols, Bieke 
Verlinden en Antje Triest - die in de prijzen vallen. Ook zij worden beloond met een mooie 
boekenselectie.  

De prijs voor de Beste Boekenjuf/meester wil waardering schenken aan leerkrachten die een concrete 
en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de 
klas.  

De jury voor de 15e editie van de prijs bestond uit: 
Sarah Claeys (De Eenhoorn ), Sylvie Dhaene (Iedereen Leest), Seppe Goossens (Klasse), Jan 
Lambrechts (Beste Boekenmeester 2018), Ingrid Ocket (Onderwijsinspectie), Iris Vansteelandt 
(Artesis Plantijn Hogeschool), Julie Verhaert (Van Halewyck), Marina Waterschoot (leerkracht en 
leesbevorderaar).  
 
70 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders, collega’s. Op basis van de 
motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie zes scholen uit. Zij kregen een 
werkbezoek waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen drie laureaten. 
 
De Beste Boekenjuf 2019: Iene Bocken 
Wie enkel traint op leestechniek verliest begrip en beleving makkelijk uit het oog. Het is belangrijk om 
door middel van verschillende werkvormen en activiteiten leestechniek en leesbegrip te versterken 
met als doel meer te kunnen genieten van teksten, verhalen, poëzie, boeken...  Ik vind het belangrijk 
om kinderen een breed spectrum van boeken aan te bieden. Zo kunnen we de leerlingen een 
stimulerend, prikkelend en uitdagend leesklimaat aanbieden waarbij we de leesbeleving en 
leesinteresse aanwakkeren.  

In Cultuurcentrum Deurne krijgt de Beste Boekenjuf een pakket met maar liefst 100 boeken 
overhandigd. Dit gebeurt op woensdag 5 juni 2019 om 14.30 uur tijdens de feestelijke uitreiking, een 
boekenfeest op maat van leerkrachten en leerlingen, gepresenteerd door stadsdichter Maud 
Vanhauwaert en met muziek van Tom Kestens. 
 
 
 



       
 
Twee verdienstelijke laureaten nemen ook een goed gevulde boekenmand mee naar hun school: 

Margot Bouchery van Stedelijke Basisschool Kosmos (Antwerpen)  
Kathleen Jeunen-Delbaere van Freinetschool de step (Beringen) 

 
Drie genomineerden ontvangen een boekenzak voor hun klas: 

Joke Duyols van GBS De Kei (Kapelle-op-den-Bos) 
Bieke Verlinden van GBS De Stip (Linden) 
Antje Triest van Het Kompas (Hoboken) 

 
De boeken voor de winnaars worden geschonken door uitgeverijen Agora, Ballon Media, Clavis, De 
Eenhoorn, Het Geluidshuis, Lannoo, L&M Books, Standaard Uitgeverij, Van Halewyck (Pelckmans), 
VBKU en ZNU. 

 
Publicatie over lespraktijk 
CANON Cultuurcel maakt een magazine met de verhalen van de kandidaten en vol lestips, leestips, 
interviews, inspiratie en tips voor een duurzaam leesbeleid op school. Elke basisschool ontvangt begin 
volgend schooljaar een eigen exemplaar.   
 

Organisatie 
De Beste Boekenjuf / Boekenmeester is een initiatief van GroKi (Groep Kinderboekenuitgevers) en 
wordt georganiseerd door GAU (Groep Algemene Uitgevers) en CANON Cultuurcel, in samenwerking 
met Boek.be, Klasse en  Cultuurcentrum Deurne. 
 
 
 
 

          
 

          
 
 
 
Contact Boek.be / Groep Algemene Uitgevers 

Caroline Schoonejans 
Hoofd Marketing & communicatie Boek.be 
Caroline.schoonejans@boek.be 
0478 36 12 61 
 
Contact CANON Cultuurcel 

Dirk Terryn 
Dirk.Terryn@ond.vlaanderen.be  
02 553 9663 
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