
 

 

ONDER EMBARGO tot 11 mei 16u 

Beste Boekenjuf/meester 2021 is bekend. 

De titel van Beste Boekenmeester 2021 gaat dit jaar naar Christophe De 

Turck die zorgcoördinator is in GO! basisschool De Telescoop, in Laken. 

De Boekenmeester krijgt vandaag een pakket met 100 boeken. Daarnaast 

zijn er nog 2 andere laureaten die in de prijzen vallen: Ann Wicke van VBS 

’t Hinkelpad in Wortegem-Petegem en Hannes Peiffer, leraar in Stedelijke 

basisschool De Mozaïek in Deurne. Ook zij worden beloond met een 

mooie boekenselectie voor de schoolbibliotheek.  

Van de 75 aanmeldingen geraakten volgende genomineerden ook tot in de tweede ronde: Brecht 

Van Mullem (SBS De Vlieger, Rumbeke), Isabelle Van Wolvelaer (Basisschool Sint-Martinus, 

Burcht), Lies Vandenhende (Freinetschool Het Prisma, Gent) en Katrien Schollaert (Basisschool 

Koninklijk Atheneum, Zottegem). 

 

De prijs voor 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. 75 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 zeven scholen uit. Zij 

kregen een plaatsbezoek of online interview waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze 

groep kwamen drie laureaten. De jury voor de 11de editie van de prijs bestond uit: Elly Simoens (pers 

& promotie uitgeverij De Eenhoorn), Sylvie Dhaene (Iedereen Leest), Seppe Goossens (Klasse), Rien 

Deleu (Beste Boekenmeester 2020), Ingrid Ocket (Onderwijsinspectie Vlaamse Overheid), Iris 

Vansteelandt (Artesis Plantijn Hogeschool), Julie Verhaert (Uitgever kind & jeugd Van Halewyck), 

Marina Waterschoot (leerkracht en leesbevorderaar).  

“Leerkrachten zoals meester Christophe, juf Ann en meester Hannes geven de liefde voor lezen door 
aan hun leerlingen. Ze steken extra veel energie in het uitzoeken van de juiste boeken, ze leggen 
leuke verbanden, ze geven de juiste tips, ze lezen voor en ze doen vooral lezen. Die passie werkt 
aanstekelijk. Dit soort leerkrachten legt de basis voor betere taalverwerving, voor veel leesplezier en 
vaak zelfs voor een levenslange leeshobby.” Ben Weyts – Vlaams minister van Onderwijs 
 
“Felicitaties aan de laureaten! Om kinderen en jongeren tot enthousiaste lezers te laten uitgroeien, 
hebben leerkrachten een belangrijke rol. Zij leren kinderen lezen, maar naast ouders en andere 
opvoeders zijn ze ook rolmodellen bij uitstek. Leesplezier geef je door en de aanwezigheid van een 
divers boekenaanbod en inspirerende leesomgevingen op school helpt daarbij. Ik ben de 
Boekenmeesters- en juffen dankbaar dat ze andere leerkrachten inspireren en lezen hoog op de 
agenda plaatsen." Jan Jambon – Vlaams minister van Cultuur 
 

  



 

 

De Beste Boekenjuf/meester 2021: 3 laureaten 

Christophe De Turck  

“Leesplezier staat voorop.” De collega die zorgcoördinator Christophe aanmeldde, verwoordt het als 

volgt: “Voor een school als de onze, met veel kansarmoede in een meertalige context, zijn boeken dé 

manier om aan taalverwerving te doen in onze klassen. Eigenlijk kan je stellen dat boeken onze 

handleidingen zijn om kinderen zowel mondelinge als schriftelijke taalvaardigheden bij te brengen. 

We vertrekken vanuit boeken om de wereld binnen te brengen in de klas en koppelen daar nadien 

zoveel leergebieden als mogelijk aan. Door met de kinderen in gesprek te gaan, gaat Christophe op 

zoek naar boeken die hen aanspreken en die hen terug plezier kunnen doen beleven aan het lezen.” 

Deze school zet in op het vuurtje aanwakkeren door lezen in de kern te plaatsen én door 

kwaliteitsbewaking van de resultaten. 

 

Ann Wicke 

Ann Wicke is leerkracht en boekenjuf in haar school. Boeken hebben een centrale plek in haar 
opdracht en klas. Ze leeft helemaal op als ze kan voorlezen. “Al die auteurs en illustratoren hebben 
het grote werk al gedaan. Ik ben dankbaar dat ik alleen nog maar hoef voor te lezen.” 
Ze volgde de opleiding leescoach en brengt deze knowhow graag over op het team. Op 
personeelsvergaderingen komt Ann dan met mogelijke boekpromotie-activiteiten. “Ik ben heel 
kieskeurig op de boeken die in de leeshoek staan. Het lezen zelf moet de beloning worden.”  
 
 

Hannes Peiffer 

“Leerlingen moeten zichzelf herkennen in de boeken die ik kies.” Meester Hannes is de jongste 

laureaat van de 3. Hij staat pas voor de klas, maar zijn enthousiasme en missie werken aanstekelijk. 

“The sky is the limit. Dat geldt voor mij echt voor boeken. Je moet de kinderen er zoveel mogelijk 

proberen te geven. Veel leerlingen hebben ook een korte aandachtsspanne doordat ze een scherm 

gewend zijn. In het begin hadden ze daarom moeite om hun aandacht bij het lezen of voorlezen te 

houden. Ook daarom vind ik het belangrijk dat we vaak met boeken bezig zijn.” Zijn inventiviteit kent 

geen grenzen. 

 

Verrassing in de 3 scholen op 11 mei. 

De prijsuitreiking gebeurt door een feestelijke intrede op 11 mei op de 3 scholen met de beloning, 

een uitgebreid boekenpakket, en dit verrassingsbezoek wordt vastgelegd op beeld. De boeken voor 

de winnaars worden geschonken door volgende uitgeverijen: VBK uitgevers, Uitgeverij Lannoo, 

Pelckmans uitgevers / Van Halewijck, De Eenhoorn, Standaard Uitgeverij, Baeckens Books, Clavis 

uitgeverij, ZNU / Deltas . De winnaar ontvangt 100 boeken, de laureaten ieder minstens 50 boeken. 

 

 



 

 

Actie binnen leesbeleid 

De uitreiking van Beste Boekenjuf/meester kadert binnen de acties van het Leesoffensief. Een  

Vlaams-Nederlandse alliantie die aan Vlaamse zijde door de beleidsdomeinen Onderwijs en Cultuur 

wordt uitgewerkt. Uit de uitslagen van PIRLS en PISA blijkt dat leesonderwijs een cruciale rol speelt 

bij taalvaardigheid, maar ook in de culturele en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Door de 

vaardigheden van leerkrachten te versterken op het gebied van lezen en werk te maken van een 

leesbeleid op elke school kiest de overheid voor ondersteuning van binnenuit. Het inschakelen van 

bibliotheken als belangrijke spelers in het leesbevorderingsnetwerk is ook een speerpunt. 

Publicatie over lespraktijk  

CANON Cultuurcel maakt een magazine met de verhalen van de kandidaten vol lestips, leestips, 

interviews, inspiratie en tips voor een duurzaam leesbeleid op school. Elke basisschool ontvangt 

volgend schooljaar een eigen exemplaar. Je kan dit magazine (en ook vorige publicaties) via deze weg 

raadplegen: https://www.cultuurkuur.be/boekenjuf  

 

Organisatie  

Beste Boekenjuf/meester is een initiatief CANON Cultuurcel, in samenwerking met Iedereen Leest en 

Vlaamse kinder- en jeugdboekenuitgevers (GAU).  

 

Planning uitreiking 11 mei 

 

8u40  Christophe De Turck (Freinet basisschool De Telescoop, Mathieu Desmaréstraat, Laken) 

11u  Ann Wicke (’t Hinkelpad, Lindestraat 16, Wortegem-Petegem) 

14u30  Hannes Peiffer (De Mozaïek, Silsburgstraat 83, Antwerpen (Deurne)) 

De uitreiking gebeurt door een animatieteam met filmploeg. Gelieve de school omwille van het 

embargo niet vooraf te contacteren. Tijdens de opnames van de uitreiking zijn interviews niet 

mogelijk. 

 

Perscontacten:  

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij: Caroline Roelants Medewerker CANON Cultuurcel 

caroline.roelants@ond.vlaanderen.be – 02/5539663 

Indien je de winnaar of de twee andere laureaten wenst te interviewen, kan dit via: Caroline Roelants 

0485 20 82 97  


