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Die ATKV-Kinderboektoekennings word jaarliks aangebied 
om die gewildste Afrikaanse kinderboeke te bekroon wat 
gedurende die voorafgaande kalenderjaar verskyn het. Die 
boeke wat vir hierdie toekennings in aanmerking kom, 
word deur die kinders self beoordeel.

kategorieë 
Leerders kan in een van die volgende vyf kategorieë 
deelneem volgens hulle graad:

voorleeskategorie:
Kategorie graad RR - 1

selfleeskategorieë:
Kategorie graad 2 - 3
Kategorie graad 4 - 5
Kategorie graad 6 - 7
Kategorie graad 8 - 10

reëls 
• Kinders/leerders tree as beoordelaars op.
• Alle kinders in graad RR tot leerders in graad 10 mag aan die 

kompetisie deelneem.
• Volledige stelle van die boeke kan per pos bestel word (sien 'kry 

die boeke') of afsonderlik by boekwinkels en die onderskeie 
uitgewers aangekoop word.

• Kinders sal ook die boeke wat hulle in kategorie graad RR - 1, graad 
2 - 3 en graad 4 - 5 lees se illustrasies kan beoordeel. 

• Uitgewers plaas die boeke in samewerking met die skrywers in die 
onderskeie leeskategorieë.

• Die atkv administreer slegs die projek en is nie aanspreeklik vir die 
inhoud of kwaliteit van die boeke nie.  Enige navrae oor die boeke 
kan aan die onderskeie uitgewers gerig word. 

kry die boeke 
Boeke kan by die volgende instansies aangekoop word:
• Die onderskeie uitgewers en onafhanklike boekwinkels.
• Bargain Books:
 Lydia du Plessis (012 643 1903 of centurion@bargainbooks.co.za). 

Die volledige pakket kan by Bargain Books bestel word.
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2023-leeslys
voorleeskategorie: graad rr – 1
• Ben gaan skool toe – lUCa
• Jy is ’n wens – Pan MaCMillan sa  

selfleeskategorie: graad 2 – 3
• Die dodelikste donuts in die 

heelal – HUMan & roUsseaU
• Kattemaai 1: Die bure se nuwe 

dogter – laPa Uitgewers
• Kinders van die gode – Die profesie van die 

bloedpêrel – Protea boekHUis
• Leeutjie en Louwtjie – naledi
• Minki maak ’n plan – Pan MaCMillan sa
• Riek & Niek: Allergies vir 

skool – Pan MaCMillan sa 

selfleeskategorie: graad 4 – 5
• Die holderstebolder hondepartytjie:  

Kinkels en keuses #1 – HUMan & roUsseaU

• Die meisie met vlerke – Pan MaCMillan sa
• Felina Kat, geheime agent – HUMan & roUsseaU
• Katastrofe – HUMan & roUsseaU
• Nagmusiek – Pan MaCMillan sa
• Poppie Viool en die Swartwoud-

arende – laPa Uitgewers
• Sneeuman-swem – laPa Uitgewers 

selfleeskategorie: graad 6 – 7
• Anderkant die blou – tafelberg
• Die Alfa van Alfaville – laPa Uitgewers
• Die rietrotte en die  

rotsgrot – Protea boekHUis
• Die Sproetebessies en die hart van die swart 

roos – HUMan & roUsseaU
• Die verdwyning van Seamus Smit deur 

Seamus Smit – laPa Uitgewers
• Elf dae in Amsterdam – tafelberg
• Jy handle dit net – lUCa
• Mieke 3: Weerlig oor Mtwana – tafelberg
• Speurder Sammi: Die blou steen – tafelberg
• Tekkies – Pan MaCMillan sa
• Watermeisie – tafelberg

selfleeskategorie: graad 8 – 10
• Die ontwaking van winter 1: 

Hartklop – laPa Uitgewers
• Dit het alles begin by ’n 

hond – laPa Uitgewers
• Dryf – HUMan & roUsseaU
• Hoeveel tande het ’n engel? – lUCa
• Hol – naledi
• Husky se bloedige 

Karooplaasvakansie – naledi
• Om jou te ken – Pan MaCMillan sa
• Storieman – naledi
• Toe als groen was – lUCa 
• Uitverkies – laPa Uitgewers
• Vrydag is ek verlief – laPa Uitgewers
• Vuurvreter – HUMan & roUsseaU
• Vyf sekondes voor Vrydag – tafelberg 
• Wêreld van Wolwe 3: Derde 

mag – laPa Uitgewers
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verlooP
• Biblioteke kan self besluit vir watter en vir hoeveel  

kategorieë ingeskryf gaan word.
• Die bibliotekaresse moet al die boeke vir die betrokke  

kategorieë so gou moontlik bekom.

Voorleeskategorie: Kategorie graad RR - 1

• Boeke kan voorgelees word vanaf Januarie tot Julie 2023.
• Die bibliotekaresse lees op 'n bepaalde dag al die boeke in hierdie 

kategorie aan die kinders voor.
• Dit is wenslik dat die beoordeling in een sessie plaasvind.
• Nadat al die boeke voorgelees is, vra die bibliotekaresse  

die kinders om op hulle arms te lê en hulle oë toe te maak.  
Die kinders moet dan deur die opsteek van hande aandui  
watter boek volgens hulle mening die mooiste is.  
Elke kind het slegs een stem.

• Die bibliotekaresse dui die kinders se stemme op die telkaart aan.
• Vervolgens moet die kinders aandui watter boek se  

illustrasies vir hulle die mooiste is. Die uitslag van  
hierdie beoordeling word ook op die telkaart ingevul. 

• Die bibliotekaresse vul self die inskrywingsvorM in en stuur dit 
saam met die telkaart om die atkv teen 21 Julie 2023 te bereik.

• Biblioteke/skole wat in minstens twee kategorieë  
deelneem staan die kans om 'n geskenkbewys te wen.
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Selfleeskategorieë:  
Graad 2 - 3, Graad 4 - 5, Graad 6 - 7 en Graad 8 - 10

• Boeke in hierdie kategorieë moet deur leerders gelees word  
vanaf Januarie tot Julie 2023.

• Entoesiastiese lesers word in elke kategorie geïdentifiseer en  
hulle word by die beoordeling betrek.

• Die lesers wat deelneem moet al die boeke in die 
betrokke kategorie lees.

• Die bibliotekaresse moedig die lesers aan om die boeke so  
vinnig as moontlik te lees.

• Sodra almal die boeke deurgelees het, kan meer lesers betrek word.
• Nadat die leerders al die boeke gelees het, dui elkeen op 'n 

steMbrief (aparte brosjure) aan watter boek vir hulle die 
mooiste is. Die bibliotekaresse moet die steMbrief asseblief 
dupliseer indien nodig. 

• Lesers in kategorie graad 2 - 3 en graad 4 - 5 moet ook op die 
steMbrief aandui watter boek se illustrasies na hulle mening  
die mooiste is. Elke leser moet 'n afsonderlike steMbrief invul.

• Die bibliotekaresse ontvang elke leser se steMbrief.  
Die bibliotekaresse vul self die finale aantal deelnemers in 
op die inskrywingsvorM en die aantal stemme vir elke 
boek op die telkaart.

• Die bibliotekaresse stuur slegs die telkaart en die 
inskrywingsvorM aan die atkv, voor of op 21 Julie 2023. 

• Biblioteke/skole wat in minstens twee kategorieë deelneem  
staan die kans om 'n geskenkbewys te wen.
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inskrywingsvorM
Hierdie vorm moet deur die bibliotekaresse ingevul word.

• Hierdie vorm is vir kontroledoeleindes.
• Dié vorm word ingevul na afloop van die voorleessessie en/of nadat 

die stembriewe ontvang is.

Slegs die inskrywingsvorm en die telkaart moet aan  
die atkv gestuur word en dit moet die atkv voor of op 
21 Julie 2023 bereik.

Stuur inskrywings aan:

jeannen@atkv.org.za

Rig navrae aan:

Jeanné Naudé
Projekorganiseerder
tel.: 011 919 9088
faks: 086 646 0641
e-Pos: jeannen@atkv.org.za

naaM van biblioteek:  ..........................................................................................................

naaM van bibliotekaresse:  ...............................................................................................

e-Posadres: ............................................................................................................................

Posadres van biblioteek:  ...................................................................................................

..........................................................................................................Poskode: ....................... 

tel: ..............................................................faks: .................................................................

sel:  ..........................................................................................................................................  

Vul hieronder die finale getal leerders wat in elke kategorie gestem het in:

voorleeskategorie:

Kategorie graad RR - 1: getal kinders wat beoordeel Het ..........................................

selfleeskategorieë:

Kategorie graad 2 - 3: getal lesers wat beoordeel Het ...............................................

Kategorie graad 4 - 5: getal lesers wat beoordeel Het ...............................................

Kategorie graad 6 - 7: getal lesers wat beoordeel Het ...............................................

Kategorie graad 8 - 10: getal lesers wat beoordeel Het .............................................

die atkv adMinistreer net die ProJek en is nie aansPreeklik vir die  

inHoUd of geHalte van die boeke nie.

inskrywingsvorm vir biblioteke
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telkaart

telk a art
lw: Elke leser/kind het net een stem  

en mag net in een kategorie deelneem.

Dui asseblief die aantal stemme per kategorie aan.
die sPesifieke getal Moet ingevUl word.

Mieke 3: Weerlig oor Mtwana

Speurder Sammi: Die blou steen

Tekkies

Watermeisie

selfleeskategorie: graad 8 - 10
Totale aantal lesers wat stem in die kategorie:

Die ontwaking van winter 1: Hartklop

Dit het alles begin by ’n hond

Dryf

Hoeveel tande het ’n engel?

Hol

Husky se bloedige Karooplaasvakansie

Om jou te ken

Storieman

Toe als groen was

Uitverkies

Vrydag is ek verlief

Vuurvreter

Vyf sekondes voor Vrydag

Wêreld van Wolwe 3: Derde mag

selfleeskategorie: graad 4 - 5
Totale aantal lesers wat stem in die kategorie:

Storie Illustrasies

Die holderstebolder hondepartytjie: Kinkels 
en keuses #1

Die meisie met vlerke

Felina Kat, geheime agent

Katastrofe

Nagmusiek

Poppie Viool en die Swartwoud-arende

Sneeuman-swem

selfleeskategorie: graad 6 - 7
Totale aantal lesers wat stem in die kategorie:

Anderkant die blou

Die Alfa van Alfaville

Die rietrotte en die rotsgrot

Die Sproetebessies en die hart van die swart roos

Die verdwyning van Seamus Smit deur Seamus Smit

Elf dae in Amsterdam

Jy handle dit net

voorleeskategorie: graad rr - 1
Totale aantal lesers wat stem in die kategorie:

Storie Illustrasies

Ben gaan skool toe

Jy is ’n wens

selfleeskategorie: graad 2 - 3
Totale aantal lesers wat stem in die kategorie:

Storie Illustrasies

Die dodelikste donuts in die heelal

Kattemaai 1: Die bure se nuwe dogter

Kinders van die gode - Die profesie van die 
bloedpêrel

Leeutjie en Louwtjie

Minki maak ’n plan

Riek & Niek: Allergies vir skool
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kontrolelys

Maak asseblief seker die volgende stappe is gevolg voordat die inligting aan die atkv gestuur word:

voorleeskategorie:

 F Al die boeke is voorgelees aan die kinders.
 F Kinders het op hulle arms gelê en gestem vir hulle gunstelingboek 

deur hulle hande op te steek. Die hoeveelheid stemme is langs elke 
boek ingevul onder die opskrif storie op die telkaart.  
Daar is dus 'n getal langs elke boek ingevul wat die 
hoeveelheid stemme aandui.

 F Kinders het op hulle arms gelê en gestem vir hulle 
gunstelingillustrasies deur hulle hande op te steek.  
Die hoeveelheid stemme is langs elke boek ingevul onder  
die opskrif illUstrasies op die telkaart.  
Daar is dus 'n getal langs elke boek ingevul wat die 
hoeveelheid stemme aandui.

 F Kinders se stemme vir hulle gunstelingboek mag verskil  
van hulle stemme vir gunstelingillustrasies.

 F Die inskrywingsvorM is volledig ingevul.
 F E-pos slegs die inskrywingsvorM en telkaart aan die atkv.

selfleeskategorieë:

 F Leerders het al die boeke gelees.
 F Elke leerder het 'n steMbrief (aparte brosjure) ingevul.
 F Al die steMbriewe is by die bibliotekaresse ingehandig.
 F Die bibliotekaresse het al die steMbriewe verwerk en al die 

stemme op die telkaart onder storie ingevul. Daar is dus 'n getal 
langs elke boek ingevul wat die hoeveelheid stemme aandui.

 F Indien dit 'n kategorie is waarin daar gestem moes word vir 
illustrasies, is die stemme op die telkaart onder illUstrasies 
ingevul. 'n Spesifieke getal is dus ingevul.

 F Leerders se stemme vir hulle gunstelingboek mag verskil van hulle 
stemme vir gunstelingillustrasies.

 F Die inskrywingsvorM is volledig ingevul.
 F E-pos slegs die inskrywingsvorM en telkaart aan die atkv.  

Die individuele steMbriewe hoef nie aan die atkv 
gestuur te word nie.


