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Winnaar Gouden Poëziemedaille 2022 en winnaars
Poëziesterren 2022 zijn bekend!
Rian Visser wint de Gouden Poëziemedaille 2022 met haar
bundel Alle wensen van de wereld (Uitgeverij Leopold, 2021).
Stijn De Paepe wint met zijn gedicht ‘Muziekjes’ de Poëziester
voor het kleuteronderwijs. De Poëziester voor de eerste graad
van het basisonderwijs gaat naar het gedicht ‘Gekke sprookjes’
van Ine De Volder. Rian Visser wint met haar gedicht ‘Mezelf’
de Poëziester voor de tweede graad van het basisonderwijs en
de leerlingen van de derde graad basisonderwijs bekroonden
Vissers’ gedicht ‘Heimwee’ met de Poëziester voor de derde
graad.

WINNAAR GOUDEN POËZIEMEDAILLE 2022
Rian Visser wint de Gouden Poëziemedaille 2022 met haar
bundel Alle wensen van de wereld (Uitgeverij Leopold, 2021).
Dat werd vandaag bekend gemaakt tijdens de online
prijsuitreiking tijdens het Netwerk Lezen op School. Gastvrouw
Maud Vanhauwaert overhandigde Rian Visser de Gouden
Poëziemedaille

2022.

Zij wordt vereerd met een Gouden Poëziemedaillelied en een
videoclip. Eén gedicht van Rian Visser, ‘Werelden’, uit haar
winnende bundel werd op muziek gezet en kreeg een unieke
videoclip. Niemand minder dan Stoomboot (Niels Boutsen)
maakte het Gouden Poëziemedaillelied en regisseur Thijs De
Block maakte er een clip bij. Zo blijft kinderpoëzie onder de
aandacht,

op

school

en

daarbuiten.

Beluister het lied en bekijk de clip via de website of via vimeo! De
liedjes en video’s van de vorige edities zijn hier te bekijken.
Bovendien kun je de lesmap vanaf 1 september 2022
downloaden via Cultuurkuur. Zo kun je gericht met de winnende
bundel, Alle wensen van de wereld, in de klas aan de slag gaan.
Rian Visser (°1966) schrijft al meer dan 20 jaar kinderboeken en

-poëziebundels. De kinderboeken van Rian Visser zijn grappig en
spannend en passen heel goed binnen de leefwereld van
kinderen. Ook lezers met een lager AVI-niveau of beginnende
lezers geven aan dat ze erg van Rian Vissers’ boeken genieten.
Haar bundel, Alle wensen van de wereld (Uitgeverij Leopold,
2021), is een bundel voor jong en oud over de kleine en grote,
mooie en moeilijke dingen van het leven.

(c) Esther van Heiningen

Maak uitgebreid kennis met de winnaar van de Gouden Poëziemedaille 2022!

ACHTERGROND GOUDEN POËZIEMEDAILLE
2022
Sinds 2014 bekronen Poëziecentrum en CANON Cultuurcel
(Departement

Onderwijs

en

Vorming)

de

beste

kinderpoëziebundel van de Lage Landen met de Gouden
Poëziemedaille.
De vakjury die de winnende bundel van deze vijfde editie koos,
bestond dit jaar uit volgende leden: Bieke Verlinden (leerkracht
basisschool

en

boekenjuf),

Asma

Belhadji

(leerkracht

basisschool), Jamila Channouf (auteur), Kathleen Meersseman
(Dienst mediatheken Arteveldehogeschool Gent) en voorzitter
Jan Van Coillie (hoogleraar Faculteit Letteren KU Leuven Campus

Brussel).

Op de UNESCO Werelddag van de Poëzie (21 maart) maakten
CANON Cultuurcel en Poëziecentrum de drie genomineerden
voor deze prijs bekend:

•

Rian Visser, Alle wensen van de wereld (Uitgeverij
Leopold, 2021)

•

Suzanne Weterings, Een krekel in mijn slaapzak
(Uitgeverij Querido, 2021)

•

Milja Praagman, Magneetje (Uitgeverij Leopold, 2021)

Maak kennis met de andere genomineerden voor de Gouden Poëziemedaille 2022

WINNAARS POËZIESTERREN 2022
De drie winnaars van de Poëziesterren zijn: Stijn De Paepe
(kleuteronderwijs), Ine De Volder (eerste graad basisonderwijs)
en Rian Visser (tweede en derde graad basisonderwijs).
In totaal stemden 105.000 leerlingen van 6.034 verschillende
klassen uit het basisonderwijs tijdens de stemweek (21-25
maart) mee op hun favoriete gedicht. Zij kozen hun
lievelingsgedicht uit de vijf geselecteerde gedichten per graad
en bekronen dat gedicht met een Poëziester. Voor het
kleuteronderwijs bestond de voorselectie uit drie gedichten. De
Poëziesterren

zijn

de

jongerenpublieksprijs

voor

belangrijkste
poëzie.

kinderenGastvrouw

en
Maud

Vanhauwaert maakte dit nieuws vandaag tijdens het Netwerk
Lezen

op

School

bekend.

Deze gedichten wonnen een Poëziester voor basisonderwijs in
2022:

•

Kleuteronderwijs: ‘Muziekjes’ uit Het lijkt wel een
feestje (Uitgeverij Lannoo, 2020) van Stijn De Paepe

•

Eerste graad basisonderwijs: ‘Gekke sprookjes’ uit De
taart op de kers (Uitgeverij Clavis, 2021) van Ine De
Volder

•

Tweede graad basisonderwijs: ‘Mezelf’ uit Alle wensen
van de wereld (Uitgeverij Leopold, 2021) van Rian Visser

•

Derde graad basisonderwijs: ‘Heimwee’ uit Alle wensen
van de wereld (Uitgeverij Leopold, 2021) van Rian Visser

Deze vier winnende gedichten werden door Lotte Van De Walle
geïllustreerd en tot prachtige, kleurrijke posters bewerkt! De
lestips bij de vier winnende gedichten zijn vanaf 1 september
2022 beschikbaar via Cultuurkuur. Daarnaast bezorgen we alle
scholen waarvan kinderen hun stem uitbrachten eind juni een
pakket

met

de

posters.

Je kunt het didactisch materiaal van de voorbije edities steeds
bekijken

op

www.cultuurkuur.be/kinderpoezie.

Bekijk nu al de filmpjes bij de vier winnende gedichten. Ze
werden gemaakt door Jess De Gruyter.

•

‘Muziekjes’ uit Het lijkt wel een feestje (Uitgeverij Lannoo,
2020) van Stijn De Paepe

•

'Gekke sprookjes’ uit De taart op de kers (Uitgeverij Clavis,
2021) van Ine De Volder

•

‘Mezelf’ uit Alle wensen van de wereld (Uitgeverij Leopold,
2021) van Rian Visser

•

‘Heimwee’ uit Alle wensen van de wereld (Uitgeverij
Leopold, 2021) van Rian Visser

Maak uitgebreid kennis met de winnaars van de Poëziesterren!

HOE GINGEN DE POËZIESTERREN 2022 IN ZIJN
WERK?
Leerkrachten konden de geselecteerde gedichten zelf afdrukken
en voorlezen om zo met hun klas tijdens de week van 21-25
maart 2022 de Poëziesterren uit te reiken. Op Cultuurkuur was
een uitgebreide lesbrief vol praktische tips terug te vinden.
Bovendien sprak Pommelien Thijs alle gedichten in, zodat de
gedichten

ook

op

video

konden

worden

bekeken.

Met dit educatief traject willen we kinderen warm maken om
kwalitatieve hedendaagse poëzie te lezen en te ervaren.
Poëziesterren en de Gouden Poëziemedaille is een project van
Poëziecentrum

en

CANON

Cultuurcel.

Heb je de online prijsuitreiking van de Gouden Poëziemedaille
en de Poëziesterren gemist? Bekijk dan binnenkort de
aftermovie via de kanalen van Poëziecentrum en Cultuurkuur. Of
schrijf je in voor de nieuwsbrief van Cultuurkuur en de nieuwsbrief
van Poëziecentrum om de video niet te missen!

OPROEP POËZIESTERREN 2024
Heb je zin om volgende keer (2024) opnieuw deel te nemen aan
de Poëziesterren voor basisonderwijs? Laat hier je gegevens

achter en wij brengen je vrijblijvend op de hoogte wanneer de
inschrijvingen starten. Zo kan je jouw leerlingen als eerste
inschrijven!
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