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De Nederlandse Kinderjury 2018
Juryrapport categorie 10 t/m 12 jaar
van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2018

Dit juryrapport is opgesteld door de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. De Senaat
bestaat uit twaalf kinderen, elk afkomstig uit één van de twaalf provincies in Nederland.
Per leeftijdscategorie nemen er zes kinderen deel aan de Senaatsvergadering die
plaatsvond op woensdag 14 juni 2018 op het kantoor van de Stichting CPNB te Amsterdam.
De Senaat van de Nederlandse Kinderjury 2018 voor de categorie 10 t/m 12 jaar bestaat uit
Lars Godeschalk, Daan Munneke, Jemuël Anthony Eersel, Sofie de Groot, Jolien van den
Berg, Mare Broekhuis.
Van woensdag 7 maart tot en met woensdag 16 mei 2018 hebben alle kinderen in
Nederland in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar kunnen stemmen op hun
favoriete boek dat is verschenen in 2016. De Senaat van de Nederlandse Kinderjury heeft
vervolgens de Top 5 gelezen, de vijf boeken die de meeste stemmen kregen tijdens de
stemperiode. In de Senaatsvergadering hebben bovengenoemde leden tezamen over de
boeken gesproken. In dit juryrapport wordt aangegeven waarom juist deze boeken worden
gewaardeerd door de kinderen van Nederland.
Voor de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar zijn de volgende boeken genomineerd:
Dagboek van een muts, BFF's voor even, Rachel Renée Russell (De Fontein)
Dummie de mummie en het geheim van Toemsa,

Tosca Menten (Van Goor)

Het leven van een loser, Drie keer niks, Jeff Kinney (De Fontein)
IzzyLove 7 – Expeditie vriendschap, Manon Sikkel (Luitingh-Sijthoff)
Operatie Pisang,

Jozua Douglas (De Fontein)

Een van deze vijf boeken wint de Prijs van de Nederlands Kinderjury. De prijs voor dit boek
is door alle kinderen van Nederland gekozen als het favoriete boek van 2018.
De Senaat heeft naast het schrijven van het juryrapport een extra bevoegdheid: de twaalf
leden mogen uitspreken welk van de genomineerde boeken zij als vakjury van de
Nederlandse Kinderjury het beste boek van 2018 vinden. Dit boek krijgt de Pluim van de
Senaat.
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PLUIM VAN DE SENAAT VAN DE NEDERLANDSE KINDERJURY 2018

Izzy Love 7, Expeditie vriendschap
Auteur: Manon Sikkel
Illustrator: Marenthe Otten
Uitgever: Luitingh- Sijthoff
De Senaat is erg onder de indruk van het zevende deel uit de Izzy Love-serie van Manon
Sikkel. De Senaat heeft hoofdpersoon Isa in het hart gesloten en kan geen genoeg krijgen
van haar avonturen. De Senaat vindt Izzy Love 7, expeditie vriendschap prachtig
geschreven, grappig, verrassend en heel goed los te lezen van de andere delen uit de serie.
Het boek combineert op ongeëvenaarde wijze humor met liefde en vriendschap : “Het was
grappig en ook romantisch: een romantische komedie!”
Ook de vormgeving verdient een compliment volgens de Senaat: het omslag noemden
velen de mooiste van allemaal en ook het binnenwerk werd gewaardeerd. De letters lazen
prettig en het ontbreken van plaatjes zorgden ervoor dat de lezers hun eigen verbeelding
kunnen gebruiken en iedereen zijn of haar eigen film kan maken van het boek. Je wil als
lezer blijven lezen in het verhaal over Isa. Het is nooit vervelend of saai, maar telkens weer
verrassend en spannend.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Net als het (iets te) romantisch begint te worden, wordt het weer grappig!”
“Heel heel heel heel heel leuk!”
“Ik draag de ring die bij het boek zit elke dag!”

Van alle genomineerde boeken vonden de Senaatsleden dit boek het best geschreven en ze
kennen dan ook graag de Pluim van de Senaat 2018 in de categorie 10 t/m 12 jaar toe aan
Izzy Love 7, Expeditie vriendschap.
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Het leven van een Loser –Drie keer niks
Auteur: Jeff Kinney
Vertaling: Hanneke Majoor
Uitgever: Uitgeverij De Fontein
Het elfde deel van Het leven van een Loser over de avonturen van Bram Botermans gaat
over de pogingen van Bram om het te maken in de filmwereld met een heuse griezelfilm.
Op de kaft van Het leven van een Loser, drie keer niks staat dat het meer dan 1,5 miljoen
keer verkocht is. Met recht een absolute bestseller dus. De Senaat vindt het een grappig
boek dat heel geschikt voor beginnende lezers en voor kinderen die niet veel lezen. Door
alle illustraties is het boek snel en gemakkelijk te lezen. De Senaat vond de illustraties
bovendien leuk en grappig.
De kanttekening die de Senaat bij het boek wil plaatsen is dat het volgens de Senaat meer
een opeenvolging van anekdotes en grappige situaties is dan een echt verhaal, waardoor de
echte lezer misschien een beetje te kort komt. Voor de fanatieke lezers is het soms wat te
makkelijk en te licht.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Het is loserig!”
“Grappige plaatjes, ik had hem zo uit.”
“Het is een grappig boek, omdat het een dom boek is.”

Het leven van een Loser – Drie keer niks kreeg de meeste stemmen van de Nederlandse
Kinderjury 2018 in de categorie 10 t/m 12 jaar. De Senaat sluit zich graag aan bij dit
oordeel en bekroont het boek namens de kinderen in Nederland.
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Operatie Pisang
Auteur: Jozua Douglas
Illustrator: Elly Hees
Uitgever: De Fontein
Operatie Pisang is een spannend spionage-verhaal waar de Senaat veel plezier aan heeft
beleefd. Het derde deel in de serie over de avonturen in het land aan de Banana Golf is ook
heel goed los te lezen. De tropische wereld uit de Costa Banana-boeken met rare wetten,
de Super Geheime Dienst en het altijd lastige buurland Costa Kanaria spreekt enorm tot de
verbeelding. Rosa en Fico, de kinderen van de president van het land, belanden in een
groot avontuur nadat hun meester op een dag plotseling verdwijnt.
De Senaat vond de uitgebreide inleiding wat lang, ook omdat ze de eerdere boeken al
kende, maar uiteindelijk werd de Senaat gegrepen door het spannende, grappige en
avontuurlijke verhaal. De Senaat heeft grote bewondering voor de gedetailleerde wereld
van Costa Banana met al zijn knotsgekke karakters en eigenschappen, die de schrijver in
zijn boeken geschapen heeft.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Het begin was een beetje lastig, maar daarna werd het een erg leuk boek.”
“Het is een spannend boek, dat uiteindelijk bijna een misdaadboek lijkt.”
“Het is de eerste keer leuk en de tweede keer nog steeds.”

Door het grote aantal stemmen op Operatie Pisang van Jozua Douglas behoort dit boek tot
de Top 5 favoriete boeken van Nederland in de categorie 10 t/m 12 jaar. De Senaat sluit
zich graag aan bij dit oordeel.
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Dagboek van een Muts – BFF’s voor even
Auteur: Rachel Renée Russell
Vertaling Mechteld Jansen
Uitgever: Uitgeverij De Fontein
In het elfde deel uit de serie Dagboek van een Muts gaat Nikki mee op een
schooluitwisseling. Op zich leuk, maar als ze erachter komt dat haar aartsvijand op de
school zit waar ze naartoe moet, krijgt het verhaal een dramatische wending.
De Senaat vond Dagboek van een Muts een grappig en makkelijk te lezen boek. Door de
vele plaatjes las de Senaat het boek razendsnel uit, dat maakt het boek volgens de Senaat
geschikt voor beginnende lezers. De Senaat betreurde het dat er zo weinig fantasie
gebruikt hoefde te worden bij het lezen.
Dagboek van een Muts lijkt door de titel en de vormgeving op een boek voor meisjes, maar
het viel op dat juist de jongens in de Senaat het boek leuk vonden, terwijl de meisjes het
hier en daar wat te meisjesachtig vonden. Dat het boek door een Amerikaanse geschreven
werd, zou volgens de Senaat kunnen verklaren waarom de toon soms wat dramatisch is.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Leuk en grappig boek.”
“Ook al is het een meisjesboek, jongens kunnen het wel lezen!”
“Het is een grappig boek, ook door alle tekeningen.”

Door het grote aantal stemmen op Dagboek van een Muts – BFF’s voor even van Rachel
Renée Russell behoort dit boek tot de Top 5 favoriete boeken van Nederland in de
categorie 10 t/m 12 jaar. De Senaat sluit zich graag aan bij dit oordeel.
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Dummie de Mummie en het geheim van Toemsa
Auteur: Tosca Menten
Illustrator: Elly Hees
Uitgever: Uitgeverij Van Goor
Met Dummie de Mummie en het geheim van Toemsa voegde Tosca Menten een nieuw deel
toe aan haar Dummie de Mummie-reeks. Een nieuw deel dat ook gemakkelijk apart kan
worden gelezen. De Senaat vond het boek grappig en mooi geschreven. De ingewikkelde
manier van vertellen, met dromen die het verhaal onderbreken, werd zeer gewaardeerd
door de Senaat. Het zorgde ervoor dat het boek nooit voorspelbaar werd.
De Senaat was het erover eens: “Alleen Tosca Menten kan zó schrijven,” om daar nog aan
toe te voegen dat ze de boeken van Tosca Menten ook zonder haar naam op de kaft zouden
herkennen. De Senaat raadt het boek van harte aan, ook als je nog nooit iets van deze
schrijfster hebt gelezen. Ook hoopt de Senaat dat Tosca Menten snel met een vervolg komt
op dit zeer gewaardeerde boek.
De Senaat had eigenlijk maar één kanttekening: de uitgebreide introductie waardoor je van
alles leert over het Oude Egypte werd door een deel van de Senaat als heel leuk en
interessant ervaren, maar anderen vonden dat juist iets te lang en te ingewikkeld.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Het boek had de leukste kaft van alle boeken.”
“Het is Tosca Mentens specialiteit: grappig zijn!”
“Je kunt het heel goed lezen als je de rest van de boeken van Tosca Menten nog niet
gelezen hebt. Het is een heel grappig boek.”

Door het grote aantal stemmen op Dummie de Mummie en het geheim van Toemsa van
Tosca Menten behoort dit boek tot de Top 5 favoriete boeken van Nederland in de
categorie 10 t/m 12 jaar. De Senaat sluit zich graag aan bij dit oordeel.
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De Nederlandse Kinderjury 2018
Juryrapport categorie 6 t/m 9 jaar
van de Senaat namens de Nederlandse Kinderjury 2018

Dit juryrapport is opgesteld door de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. De Senaat
bestaat uit twaalf kinderen, elk afkomstig uit één van de twaalf provincies in Nederland.
Per leeftijdscategorie nemen er zes kinderen deel aan de Senaatsvergadering die
plaatsvond op woensdag 13 juni 2018 op het kantoor van de Stichting CPNB te Amsterdam.
De Senaat van de Nederlandse Kinderjury 2018 voor de categorie 6 t/m 9 jaar bestaat uit
Mila Ashruf, Aimée Neira Ashruf, Isis van Vlijmen, Stefan Reins, Nils Terpstra en Oscar
van Elswijk.
Van woensdag 7 maart tot en met woensdag 16 mei 2018 hebben alle kinderen in
Nederland in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar kunnen stemmen op hun
favoriete boek dat is verschenen in 2018. De Senaat van de Nederlandse Kinderjury heeft
vervolgens de Top 5 gelezen, de vijf boeken die de meeste stemmen kregen tijdens de
stemperiode. In de Senaatsvergadering hebben bovengenoemde leden tezamen over de
boeken gesproken. In dit juryrapport wordt aangegeven waarom juist deze boeken worden
gewaardeerd door de kinderen van Nederland.
Voor de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar zijn de volgende boeken genomineerd:
De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre, Marte Jongbloed (Luitingh-Sijthoff)
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen, Andy Griffiths & Terry Denton (Terra –
Lannoo)
Fantasia XII, Het vlammenravijn, Geronimo Stilton (De Wakkere Muis)
GriezelWielen, Paul van Loon (Leopold)
Superjuffie op de Zuidpool, Janneke Schotveld (Unieboek - Het Spectrum)
Een van deze vijf boeken wint de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Het winnende boek
is het boek waarop het meest is gestemd.
De Senaat heeft naast het schrijven van het juryrapport een extra bevoegdheid: de twaalf
leden mogen uitspreken welk van de genomineerde boeken zij als vakjury van de
Nederlandse Kinderjury het beste boek van 2018 vinden. Dit boek krijgt de Pluim van de
Senaat.
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De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen
Auteurs: Andy Griffiths & Terry Denton
Vertaling: Edward van de Vendel
Uitgeverij: Lannoo
De Senaat kende de serie van De waanzinnige boomhut natuurlijk, en dit deel stelde niet
teleur. Er zijn weer 13 verdiepingen op de boomhut gebouwd! De boomhut heeft nu een
carwash, een combineermachine, een Andystad, een Terrystad, een krabbelatorium, een
stadion voor alle soorten balsporten, een zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en
een openluchtbioscoop. De Senaat vond het boek goed geschreven en vond de illustraties
erg mooi. Vooral het omslag sprak erg tot de verbeelding. De Senaat vond het dan ook
jammer dat de illustraties in het boek in zwart-wit waren.
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen is een erg grappig boek en leest dankzij de
illustraties en de heldere zinnen als een trein en de Senaat vond het dan ook jammer dat
het zo snel uit was.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Superleuk! Alle boomhut-boeken zijn goed.”
“Heel mooie plaatjes! Jammer dat ze zwart-wit zijn.”
“Waanzinnig!”

De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen kreeg de meeste stemmen van de
Nederlandse Kinderjury 2018 in de categorie 6 t/m 9 jaar. De Senaat sluit zich graag aan bij
dit oordeel en bekroont namens de kinderen in Nederland De waanzinnige boomhut van 78
verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton met de Prijs van de Nederlandse
Kinderjury 2018.
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De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre
Auteur: Marte Jongbloed
Illustrator: Iris Boter
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De Senaat heeft genoten van De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre. Humor en
spanning wisselen elkaar telkens af in het boek waardoor het nooit saai of voorspelbaar is.
De moeder van Herre is in de ban van Wallis, maar Herre vertrouwt hem voor geen cent.
Herre heeft liever haar eigen vader, maar moet naar de Noordpool om hem te vinden. Dat
houdt Herre niet tegen en hij begint aan een gevaarlijke zoektocht.
De Senaat vond het boek heerlijk lezen en bleef zich afvragen of Herre op tijd zou komen
en haar vader zou kunnen redden. Er staan niet veel illustraties in het boek, maar de
plaatjes die erin staan zijn erg mooi. Bovendien vond de Senaat dat het boek uitnodigde
om je eigen fantasie te gebruiken. En dat is iets waar de Senaat van houdt.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Het leek lang, maar omdat het zo leuk was ging het snel.”
“Herre! Herre! Herre!”
“Knetterleuk!”
Van alle genomineerde boeken vonden de Senaatsleden dit boek het best geschreven en ze
kennen dan ook graag de Pluim van de Senaat 2018 in de categorie 6 t/m 9 jaar toe aan De
(nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre.
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Fantasia XII, Het vlammenravijn
Auteur: Geronimo Stilton
Vertaling: Loes Randazzo
Uitgever: De Wakkere Muis
Het twaalfde deel in de serie van Geronimo Stilton was wat de Senaat ervan verwacht had:
kleurrijk, spannend en met veel indrukken. In het boek zitten geurpagina’s, 3D-beelden en
flitsinkt. Van de geuren vond de Senaat vooral de koekgeur erg lekker.
De Senaat vindt het boek heel geschikt voor kinderen die niet zoveel lezen, omdat de
illustraties het verhaal goed verduidelijken, het spannend is en geschreven in makkelijke
taal.
Een kanttekening van de jury: als je de Fantasia-serie kent is het boek wel wat
voorspelbaar. Het boek wijkt niet erg af van de andere Fantasia’s. Ook vindt de Senaat het
jammer dat het boek niet door één schrijver is geschreven, maar door een studio. De
Senaat denkt dat het niet goed is voor de kwaliteit.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“De Fantasia-boeken zijn altijd grappig!”
“Je weet nooit zeker of Geronimo het gaat halen!”
“De koekgeur was lekker!”
Door het grote aantal stemmen op Fantasia XII, Het vlammenravijn van Geronimo Stilton
behoort dit boek tot de Top 5 favoriete boeken van Nederland in de categorie 6 t/m 9 jaar.
De Senaat sluit zich graag aan bij dit oordeel.
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GriezelWielen
Auteur: Paul van Loon
Illustrator: Hugo van Look
Uitgever: Leopold
Met GriezelWielen heeft Paul van Loon een nieuw deel toegevoegd aan zijn Dolfje
Weerwolfje-serie. Zoals je zou verwachten van Paul van Loon is ook dit boek grappig en
griezelig tegelijk. De Senaat was bekend met de eerdere Dolfje Weerwolfje-boeken en werd
door dit boek niet verrast.
In dit nieuwste avontuur van Dolfje Weerwolfje lopen hij en zijn vrienden gevaar: het is
bijna Halloween en dat betekent dat de deur van de geestenwereld voor één nacht
opengaat. Het is een nacht waarop geesten, geraamten en andere griezels naar buiten
komen om te feesten. Dolfje Weerwolfje probeert zichzelf en zijn weerwolfvrienden te
beschermen tegen Ginder de Geestenjager die weerwolven ook als griezelwezens ziet.
De Senaat denkt dat dit boek vooral heel geschikt is voor beginnende lezers en jongere
kinderen. Het boek is heel toegankelijk door de grote letters, de kleurrijke illustraties en
het sympathieke personage.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Wolfje laat Dolfje dingen doen die heel gek zijn!”
“Ik lag bij iedere zin in een deuk.”
“Ik heb het heel snel uitgelezen!”

Door het grote aantal stemmen op GriezelWielen van Paul van Loon behoort dit boek tot
de Top 5 favoriete boeken van Nederland in de categorie 6 t/m 9 jaar. De Senaat sluit zich
graag aan bij dit oordeel.

12

GENOMINEERD DOOR DE NEDERLANDSE KINDERJURY 2018

Superjuffie op de Zuidpool
Auteur: Janneke Schotveld
Illustrator: Annet Schaap
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Juf Josje is een heel bijzondere juf: als een dier in nood is, dan hoort juf Josje dat. Als ze
dan een hap van een schoolbordkrijtje eet verandert ze in Superjuffie om vervolgens weg te
vliegen om de dieren te redden. In dit boek over Superjuffie gaat ze trouwen met Hakim,
maar Mister P. strooit roet in het eten. De Senaat vond het een makkelijk te lezen boek en
kende Superjuffie al van eerdere boeken waardoor ze gelijk in het verhaal zaten.
De prachtige illustraties passen heel goed bij het verhaal en het zijn er volgens de Senaat
ook precies genoeg. Teveel plaatjes zouden afleiden, maar nu zorgt het ervoor dat je het
allemaal helemaal voor je ziet.
De Senaat denkt wel dat het boek vooral heel geschikt is voor jongere kinderen. Tot slot
had de Senaat nog een vraag: zou Superjuffie ook eens mensen kunnen redden? Dat lijkt de
Senaat heel interessant.
Citaten uit de Geheime Vergadering van de Senaat:
“Het is zooo leuk!”
“Heel leuk voor jonge kinderen.”
“Dat met die krijtjes eten was wel gek!”

Door het grote aantal stemmen op Superjuffie op de Zuidpool van Janneke Schotveld
behoort dit boek tot de Top 5 favoriete boeken van Nederland in de categorie 6 t/m 9 jaar.
De Senaat sluit zich graag aan bij dit oordeel.
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