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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.

Suzanne de Bruijn

Suzanne de Bruijn werkt nu zo’n 15 jaar met veel plezier in het basisonderwijs en haar hart ligt bij het 
(voorbereidend) leesonderwijs. In haar lessen gebruikt ze vaak kinderboeken en prentenboeken om 
in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen die spelen bij kinderen. Ze heeft een tijd in de biblio-
theek van de school van haar eigen drie dochters gewerkt. Ze heeft ervaren dat prentenboeken zeer 
helpend zijn bij het plezier krijgen in lezen en bij het voorbereidend lezen. Ze bevorderen het zelfin-
zicht en empathisch vermogen bij kinderen en het creatief denken, bij de allerjongsten maar ook nog 
bij de wat oudere basisschoolleerling. 

Marjoleine Wolf

Marjoleine Wolf (1970) werkt bijna 25 jaar in het (kinder-) boekenvak. Ze was 
eigenaar van kinderboekwinkel Helden & Boeven, assistent-inkoper kinder-
boeken voor De Bijenkorf en werkt  sinds 2015 als senior boekverkoper met 
specialisatie Kinder- en Jeugdliteratuur bij De Amsterdamse Boekhandel. Ze 
werkt veel met scholen, richt bibliotheken in en organiseert auteursbezoe-
ken. Ze zat in de jury voor de Woutertje Pieterse Prijs en was lid van de Raad 
van Advies Geïllustreerde Kinder- en Jeugdliteratuur van het Nederlands 
Letterenfonds. Ze adviseert de CPNB o.a. bij de indeling van de titels voor 
De Voorleesgids, zat in de selectiecommissie voor De Nederlandse Kinder-
jury en was van 2005-2008 lid van de Griffeljury. Over haar belevenissen als 
boekverkoper schreef ze columns voor Boekblad. Ze schrijft korte recensies 
voor Het Parool en werkt als schrijfcoach. 

Peter van Rossum

Peter werkt bij Bibliotheek Utrecht als leesconsulent en educatiemedewerker. Hij ontwikkelt 
programma’s voor scholen in de bibliotheek en komt op peutercentra om masterclasses voor-
lezen te geven. Voor de NBD recenseert hij prentenboeken. Hij zit in het bestuur van IBBY-Ne-
derland en was lid van de Penseeljury. Zijn lievelingsprentenboek is De drie rovers van Tomi 
Ungerer. 


