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Jos Boon

Jos Boon werkt als lees-/mediacoach en BoekStartcoach bij Bibliotheek 
Rivierenland waar ze kinderen wil verleiden en prikkelen tot actief taal-
gebruik via woord en beeld, met illustraties en gebaren. Prentenboeken 
zijn het uitgangspunt van haar werk. Samen met haar collega’s schrijft ze 
themagerichte programma’s met daarbij passende verwerkingsactiviteiten. 
Behalve naar de uitvoering van een boek kijkt ze ook naar de bruikbaarheid 
en dus de aansluiting in de praktijk. Dat is voor haar een manier om peda-
gogisch medewerkers en leerkrachten in groep 1-2 goed advies te kunnen 
geven. Maar ook andere professionals, zoals de ouders/verzorgers van het 
kind, jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau.

Miriam Bakker

Miriam Bakker is jeugdbibliothecaris bij Bibliotheek Veenendaal waar ze 
bijna dagelijks te vinden is op de jeugdafdeling. Verder leest ze iedere 
woensdagochtend voor in het Mamacafé aan baby’s, dreumesen en peu-
ters en maakt ze collecties voor scholen. Hiervoor werkte ze ruim twintig 
jaar bij Bibliotheek Hilversum als Medewerker Informatie en Advies, las 
er twaalf jaar lang iedere woensdagmiddag voor aan kleuters en werd 
verkozen tot NBD Biblion Jeugdspecialist 2020. Dat laatste mede dankzij 
haar boekenblog boekmama.nl waar ze in 2017 mee begonnen is.

Annelies Harzing

Annelies Harzing is sinds oktober 2017 de trotse eigenaar van Kinderboekwin-
kel De Kinderboekentuin in Breda. Voordat ze deze winkel startte, was ze 24 
jaar werkzaam in het onderwijs, op het VSO. Ze werkte als mentor, remedial 
teacher en dyslexiespecialist. Leesbevordering maakte ook toen al een belang-
rijk deel van haar werk uit. In augustus 2019 won ze de titel ‘Beste boekverko-
per van Nederland 2019 – 2020’.

Beau Maton

Beau Maton is juf in het basisonderwijs en recensent van kinderboeken. 
Vanuit de liefde voor kinderboeken is ze haar website Juf Beau gestart en 
komen er wekelijks recensies online van diverse kinderboeken. Naast haar 
werk als leerkracht, is ze ook lees- en taalcoördinator en houdt ze zich 
bezig met begrijpend lezen. In de praktijk besteedt ze dagelijks aandacht 
aan lezen en voorlezen en wil ze haarleerlingen bijbrengen dat lezen niet 
alleen maar functioneel is, maar dat het ook heel fijn kan zijn om te kun-
nen ontsnappen in een boek. 

Ingeborg Simonetti

Ingeborg Simonetti is sinds bijna 5 jaar eigenaar van Kinderboekwinkel 
Nijmegen. De leukste baan van de wereld en de beste keus ooit! Daarvoor 
stond ze 17 jaar voor de klas in het basisonderwijs. Ze was dyslexiespecia-
list en bijna al haar lestijd besteedde ze aan boeken.


