Vooruit met Voorlezen

Geannoteerde titellijst voorleesboeken
Het project VOORUIT met VOORLEZEN wil voorlezen in de midden- en bovenbouw stimuleren door scholen een kleine collectie
voorleesboeken te schenken. Scholen kunnen daarbij een keuze maken uit de onderstaande geannoteerde titellijst met
voorleesboeken.
Bij de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:
• beeldend taalgebruik
• mooie schrijfstijl
• eigenheid van de auteur
• aansluitend bij beleving/leeftijd
• boeken die leerlingen zelf niet zo gauw zullen kiezen
• gelaagde verhalen
• liefst in hoofdstukken ingedeeld met cliffhangers, in elk geval zo geschreven dat leerlingen nieuwsgierig blijven naar hoe het
verhaal verloopt
Een voorselectie van zo’n 60 klassieke en eigentijdse voorleesboeken is vervolgens voorgelegd aan deskundigen op het gebied van
jeugdliteratuur waaronder: Helma van Lierop, Aad Meinderts, Toin Duijx, en vele anderen.
De redactie van Boekidee maakt laagdrempelige en aantrekkelijke lessuggesties om het voorgelezen boek klassikaal te kunnen
bespreken. De lessuggesties worden op de website www.leesplan.nl geplaatst.
De onderstaande titels kregen de meeste stemmen en zijn op de definitieve lijst terechtgekomen.

Voorleesboeken voor groep 5 en 6
Sleutelkruid
Paul Biegel (Tekst) en Harmen van Straaten (illustraties)
Lemniscaat 2012, € 15,95, ISBN 978 9047 75009 3 (160 pagina’s)
Bekroond als beste kinderboek 1965
Trefwoorden: sprookjes, verhalen vertellen
Korte Inhoud
Koning Mansolein is bijna duizend jaar oud. Haas maakt zich zorgen. Het hart van de koning is zwak. Alleen de wonderdokter kan
het oude versleten hart van de koning genezen. Daarvoor moet de dokter op zoek naar het sleutelkruid dat ver weg groeit.
De reis is lang en voert over heidevlakten, door donkere bossen en langs verraderlijke moerassen. Zal de wonderdokter op tijd terug
zijn? Als het hart van de koning elke dag één keer flink klopt, zal hij het misschien redden. Daarom stuurt de wonderdokter alle
dieren die hij tegenkomt naar het paleis van de koning om daar hun spannendste en mooiste verhalen te vertellen.
Een heerlijk voorleesboek door de afgeronde sprookjesachtige verhalen en de prachtige taal waarin het boek geschreven is. Klassieker.

1

De GVR
Roald Dahl (tekst) en Quentin Blake (illustraties)
De Fontein 2006, € 15,99, ISBN 978 90 2613 178 3 (206 pagina’s)
Trefwoorden: reuzen, dromen

Korte Inhoud
Op een nacht wordt Sofie, een meisje uit een weeshuis in Londen, uit haar bed geplukt door de GVR: de Grote Vriendelijke Reus. Ze
reist met hem mee naar zijn grot in Reuzenland. Die grot staat vol potjes met dromen – mooie dromen, maar ook nachtmerries – die
de GVR ’s nachts bij de mensen naar binnen blaast. In Reuzenland wonen nog negen andere reuzen, groter dan de GVR en stuk voor
stuk door en door slecht. Ze pesten de GVR en eten het liefst van al malse mensenkinderen. Sofie bedenkt een plan om de reuzen te
dwarsbomen. Ze laat de GVR een droom inblazen bij de koningin van Engeland.
Een schitterend origineel boek vol humor en spitsvondige woordspelingen. Beslist een aanrader. Klassieker.

De Zevensprong
Tonke Dragt
Leopold 2014, € 17,99, ISBN 978 90 258 6860 4 (312 pagina’s)
Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor haar hele oeuvre 1976
Trefwoorden: verborgen schatten
Korte Inhoud
Als Frans van der Steg geen spannend verhaal meer weet te vertellen aan zijn klas, verzint hij er één over een geheimzinnige brief.
Nog diezelfde avond glijdt er werkelijk een brief in zijn brievenbus. Daarin vraagt Graaf Grisenstijn of hij de nieuwe onderwijzer
van zijn neefje Geert-Jan wil worden. Beiden wonen in een geheimzinnig kasteel, waar de oom zijn neefje gevangen houdt. De
Graaf hoopt dat Geert-Jan hem naar een verborgen schat zal leiden, die alleen door een kind gevonden kan worden. Na een
aantal spannende gebeurtenissen komt meester Frans in het kasteel aan. Inmiddels maakt hij deel uit van Het Complot van de
Zevensprong. Samen met de zes andere leden van het Complot en de kinderen uit zijn klas, probeert hij Geert-Jan te redden.
Spannend voorleesboek. Klassieker.

Winterdieren
Bibi Dumon Tak (tekst) en Martijn van der Linden (illustraties)
Querido 2011, € 14,95, ISBN 978 90 451 1223 7 (112 pagina’s)
Gouden Griffel 2012
Trefwoorden: pooldieren
Korte Inhoud
Na een korte inleiding over de Noordpool (Arctica) en de Zuidpool (Antarctica) worden 23 dieren geportretteerd die of aan de
Noordpool, of aan de Zuidpool leven. Dieren als de keizerspinguïn, de narwal, de zeeluipaard en de steenuil die op de koudste
plekken op aarde leven. Of op allebei, zoals de noordse stern. Bibi Dumon Tak vertelt boeiend en weet met interessante feiten en
weetjes de aandacht van de lezer vast te houden. De illustraties van Martijn van der Linden in zwart en blauw sluiten perfect aan
bij de koude sfeer die van de polen afstraalt.
De verhalen zijn kort, maar toch wordt er veel informatie gegeven. Prettig leesbare schrijfstijl. Door de afgeronde verhalen een prima
eigentijds voorleesboek.
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De dans van de drummers
Hans Hagen (tekst) en Philip Hopman (illustraties)
Van Goor, 2008, € 22,95, ISBN 978 90 000 3459 8, (109 pagina’s)
Gouden Griffel 2004
Trefwoorden: Afrika, muziek
Korte Inhoud
In Afrika hebben zes kinderen zich verzameld rond de zieke meesterdrummer Dudu Addi. Ieder kind moet een trommel uitzoeken
en een bijbehorend teken. Wie de verkeerde trommel kiest, krijgt geen les. Dudu Addi helpt ieder kind bij de keuze door over elk van
hen een verhaal te vertellen. De zes verhalen geven stuk voor stuk een prachtig beeld van de sfeer en de gebruiken in Afrika.
Het boek is geschreven in een prettige stijl met eenvoudige korte zinnen. Een prachtige raamvertelling en daardoor een fijn voorleesboek.

Ik en de Rovers
Siri Kolu (tekst) en Tuuli Juusela (illustraties)
Gottmer 2014, €15,95, ISBN 978 90 257 5055 8 (240 pagina’s)
Zilveren Griffel 2012
Trefwoorden: rovers, humor, avontuur
Korte Inhoud
Een roadmovie in boekvorm. Op een hete zomerdag wordt de tienjarige Roos per ongeluk gekidnapt uit de auto van haar ouders
door de familie Rover. Normaal gesproken steelt de bende van Karel Rover alleen Barbies, tijdschriften, snoep en andere spullen,
maar Roos is het slachtoffer van een impulsieve overval. Aanvankelijk reageert Roos geschrokken, maar al snel went ze aan het
vrije leventje bij de Rovers en draagt ze haar steentje bij door het smeden van plannen en het optekenen van nieuwe regels. Een
anarchistisch kinderboek.
Alles wat kinderen normaal niet mogen, wordt in dit onconventionele boek gepresenteerd als de gewoonste zaak van de wereld. Een
eigentijds voorleesboek voor durfallen. Kinderen zullen er van smullen!

Iep!
Joke van Leeuwen (tekst en illustraties)
Querido 2013, € 12,50, ISBN 978 90 451 1498 9 (160 pagina’s)
Winnaar van de Gouden Uil 1997, Woutertje Pieterse Prijs 1997, Zilveren Griffel 1997
Trefwoorden: afscheid nemen, vriendschap, zoektocht, anders zijn
Korte Inhoud
Op een dag vindt Warre een wezentje onder een struik dat lijkt op een meisje met vleugels, of een vogeltje met benen. Hij neemt
het wezentje mee naar huis. Zijn vrouw Tine wil het graag houden. Ze noemen haar Viegeltje. Het vogelmeisje groeit snel en op
een dag vliegt ze weg, zonder afscheid te nemen. Warre en Tine gaan op zoek naar haar. Viegeltje is inmiddels neergestreken in de
slaapkamer van Loetje, die voor haar een nest van takken maakt. Loetje wil ook leren vliegen. Ze gaan samen naar het park. Hier
ontmoeten Loetje, Warre en Tine elkaar. Viegeltje heeft haar vleugels weer uitgestrekt. Ook dit keer zonder afscheid nemen. Loetje
zoekt mee met Warre en Tine naar Viegeltje.
Enorm fantasierijk boek in korte beeldende zinnen vol humor in taal en illustraties en vol levenswijsheden. Niets lijkt te dol. De
hoofdpersonen in het boek hebben warmte voor eigen idealen en zijn wars van conventies. Het leven wordt genomen, zoals het komt.
Alleen al vanwege het taalgebruik zeer de moeite waard.
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Ronja de roversdochter
Astrid Lindgren (tekst) en Ilon Wikland (illustraties)
Ploegsma 2015, € 15,99, ISBN 978 90 2619 812 0 (207 pagina’s)
Trefwoorden: liefde, natuur, rovers, vriendschap, avontuur

Korte Inhoud
Tijdens een hevige onweersnacht waarin de roversburcht van roverhoofdman Mattis in twee wordt gespleten door een
blikseminslag, wordt Ronja geboren. Ronja groeit op als enig kind tussen de rovers. Wanneer ze de burcht verlaat en de omgeving
gaat verkennen ontmoet ze Birk. Hij is de zoon van roverhoofdman Borka, de aartsvijand van haar vader Mattis. Hun roversbende
heeft zijn intrek in het andere gedeelte van de burcht genomen. Ronja en Birk sluiten vriendschap, zeer tegen de zin van hun ouders.
Ze besluiten daarom samen de berengrot in te trekken en zetten zich af tegen het ruwe roversleven. Daar beleven ze een heerlijke
zomer vol avonturen. Als het herfst wordt, trekt Mattis naar de grot en smeekt Ronja terug te keren naar de burcht voor de winter
komt.
Een prachtig mysterieus en sprookjesachtig verhaal. Een echte Lindgren met angstwekkende vogelheksen en aardmannen, in
balans gebracht door de liefde van de kinderen voor elkaar en voor de natuur. Kinderen en dieren worden serieus genomen, hebben
zelfbeschikkingsrecht en komen voor zichzelf op. Klassieker.

Lucas in de sneeuw
Koos Meinderts (tekst) en Annette Fienieg (illustraties)
Lemniscaat 2008, € 13,95, ISBN 978 90 4770 024 1 (90 pagina’s)
Trefwoorden: dood, vaders, rouw

Korte Inhoud
De vader van Lucas is overleden. Op 31 december sluipt hij vroeg het huis uit om in de sneeuw te gaan lopen. Hij overdenkt het jaar
waarin zoveel is gebeurd. Als een vriendinnetje vraagt hoe het met hem gaat, antwoordt hij: ‘Het heeft gesneeuwd’, wat betekent
dat het leven weer een beetje mooi en nieuw is geworden. De kleuren wit en rood spelen een belangrijke rol in dit verhaal.
Een aangrijpend en ontroerend boek over het verdriet van een dromerige jongen voor wie de wereld te groot geworden is. Invoelbaar,
lichtvoetig. Koos Meinderts weet als geen ander een stem te geven aan de verschillende gedachten van Lucas.
Eigentijds voorleesboek over een bijzonder onderwerp.

Toen kwam Sam
Edward van de Vendel (tekst) en Philip Hopman (illustraties)
Querido 2011, €16,95, ISBN 978 90 451 1241 1 (128 pagina’s)
Zilveren Griffel, op de Tiplijst van de Kinderjury 2012
Trefwoorden: honden, vriendschap, bang zijn
Korte Inhoud
Voor Kix verandert alles als op een dag een prachtige, witte berghond komt aanlopen. Hij sluit vriendschap met hem, en noemt
hem Sam. Kix’s vader wil er niets van weten, ze hebben al dieren genoeg. Zijn moeder vindt de hond prachtig maar denkt dat hij van
de overburen is, de vreselijke meneer en mevrouw Jones, waar ze nooit meer komen, nadat meneer Jones gedreigd heeft met een
grote slang die kefhondjes in één een hap kan verorberen. Om de hond te mogen houden moet Kix in een bloedstollend spannende
nacht bewijzen hoeveel hij van Sam houdt.
Een mooi en eigentijdse voorleesverhaal met een hoofd- en heldenrol voor de jonge Kix. Sympathiek en vrolijk verteld, gebaseerd op
een ware gebeurtenis.
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Mijn bijzonder rare week met Tess
Anna Woltz
Querido 2013, € 13,95, ISBN 978 90 451 1488 0 (168 pagina’s)
Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2014
Trefwoorden: Texel, vakantie, vaders
Korte Inhoud
Tijdens een vakantie op Texel ontmoet de 10-jarige Samuel het iets oudere meisje Tess, dat dolgraag haar onbekende vader wil
ontmoeten. Hij helpt haar daarbij, maar zit zelf ook met een levensvraag die hij graag wil oplossen; hoe je eenzaamheid moet
verwerken als iedereen van wie je houdt doodgaat.
Ondanks de problemen die de kinderen hebben, is het vooral een vrolijk en spannend verhaal over twee zeer inventieve kinderen, die
tijdens een zonnige vakantie een stapje dichter bij het geheim van leven komen. Toegankelijk eigentijds voorleesboek.

Gedichtenbundel groep 5 en 6
Een vijver vol inkt
Annie M.G Schmidt (tekst) en Sieb Postuma (illustraties)
Querido 2011, € 14,95, ISBN 978 90 415 1288 6 (96 pagina’s)
Gouden Penseel 2012
Trefwoorden: poëzie, rijm, illustraties
Korte Inhoud
De mooiste kindergedichten van Annie M.G.Schmidt, o.a. Sebastiaan, Ik ben lekker stout, Het fluitketeltje, Dikkertje Dap, De lapjeskat
en Drie Ouwe ottertjes, herrijzen in deze bundel uit een vijver vol inkt. Want, zo zegt de beroemde dichteres in het gedicht ‘De
sprookjesschrijver’ op de eerste pagina: Hij heeft aan een inktpotje lang niet genoeg/Hij heeft in zijn tuin dus een vijver vol inkt,/een
vijver door donkere struiken omringd,/en altijd, wanneer hij moet denken, die schrijver/dan doopt hij zijn kroontjespen weer in de
vijver. Illustrator Sieb Posthuma liet zich door de soms veertig jaar oude verzen inspireren.
Dichtbundel met grote gekleurde platen die soms wel twee bladzijden in beslag nemen. Met verrassende details, veel grappen en in
prachtige kleuren, spatten de tekeningen van Sieb Postuma van de pagina af.
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Voorleesboeken voor groep 7 en 8
De tuinen van Dorr
Paul Biegel (tekst) en Charlotte Dematons (illustraties)
Lemniscaat 2013, € 15,95, ISBN 978 90 477 5011 6 (184 pagina’s)
Trefwoorden: heksen, verliefdheid

Korte Inhoud
Prinses Mijnewel en tuinmansjongen Jouweniet zijn onafscheidelijk van elkaar. De heks Sirdis verandert Jouweniet in een bloem en
daarmee begint de ellende. Mijnewel moet het zaadje van de bloem in de spookstad Dorr planten om de betovering te verbreken.
In dit spannende en meeslepende avontuur, regelmatig onderbroken door tussenvertellingen waarin de voorgeschiedenis uit de
doeken wordt gedaan, wordt je langzaam naar de ontknoping gevoerd.
De tuinen van Dorr is misschien wel het mooiste ‘Biegelboek’ aller tijden. Prachtig, poëtisch sprookjesverhaal. Klassieker.

Brief voor de koning
Tonke Dragt
Leopold 2013, € 18,95, ISBN 978 90 258 5244 3 (464 pagina’s)
Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur voor haar hele oeuvre 1976, Kinderboek van het jaar 1963, Griffel der
Griffels 2004
Trefwoorden: ridders, zoektochten
Korte Inhoud
Vijf jongens moeten, voordat ze tot ridder geslagen worden, de nacht biddend en wakend doorbrengen. Een van hen, Tiuri, hoort
een noodkreet van buiten en gaat op onderzoek uit. Hij krijgt een verzoek om hulp en neemt een moeilijke opdracht aan; een brief
voor de koning van Unauwen. Een brief die onder geen beding in verkeerde handen mag vallen. Achternagezeten door rode ruiters,
grauwe ridders, rovers en de meedogenloze spion Slupor, gaat Tiuri op pad. Gelukkig krijgt hij op zijn tocht hulp van de kluizenaar
Menaures en diens hulpje Piak. Lukt het Tiuri om deze opdracht tot een goed einde te brengen?
Spannend en fantasierijk verhaal. Een van de grootste klassiekers in de Nederlandse jeugdliteratuur.

Soldaat Wojtek
Bibi Dumon Tak (tekst) en Philip Hopman (illustraties)
Querido 2008, € 13,95, ISBN 978 90 451 0728 8 (143 pagina’s)
Trefwoorden: Wereldoorlog II, beren

Korte Inhoud
Tijdens hun reis naar Palestina om daar de Engelse troepen te bevoorraden, vinden vijf Poolse soldaten een beertje. Ze besluiten het
dier te houden en noemen het Wojtek. Het beertje groeit op tussen de troepen, drinkt bier, rookt sigaretten en slaapt bij hen in bed.
Langzamerhand wordt hij ingezet voor oorlogsdoeleinden, zoals bommen dragen en spionnen laten praten.
Dit grappige waargebeurde verhaal leest fijn voor en het leert de kinderen ook nog iets over de Tweede Wereldoorlog op andere
plaatsen dan Europa.
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Spinder
Simon van der Geest (tekst) en Karst-Janneke Rogaar (illustraties)
Querido 2012, € 14,99, ISBN 978 90 451 1280 0 (112 pagina’s)
Gouden Griffel 2013, Kinder- en jeugdjury Vlaanderen, 2014
Trefwoorden: geheimen, broers, ruzies, dagboeken
Korte Inhoud
Hidde en zijn broers ontdekken een geheime kelder in hun nieuwe huis. Niemand weet ervan, alleen hij en zijn grote broers. Na
het overlijden van zijn oudste broer Ward, bouwt Hidde daar zijn insectenlaboratorium, met krekels, sprinkhanen, glimwormen,
neushoornkevers en doodgravertjes. Maar dan wil Jeppe de kelder inpikken om er te oefenen op zijn drumstel. Dat betekent ‘oorlog’
tussen de twee broers. Hidde maakt geen schijn van kans maar hij heeft één wapen, het geheim dat de twee broers al sinds Wards
dood bewaren, een verschrikkelijk geheim.
Meeslepend, eigentijds, voorleesverhaal.

De regels van drie
Marjolein Hof
Querido 2013, € 13,95, ISBN 978 90 451 1476 7 (144 pagina’s)
Woutertje Pieterse Prijs 2014, Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2014
Trefwoorden: grootvaders, IJsland, gewetensconflict, dood
Korte Inhoud
Twan en zijn tweelingzus Linde reizen met hun moeder en oma naar IJsland. Ze gaan naar Twans overgrootvader, opi Kas, die daar
helemaal alleen woont. Opi Kas kan niet goed meer voor zichzelf zorgen en hij moet mee terug naar Nederland. Maar daar denkt
opi Kas heel anders over. Hij heeft een ontsnappingsplan bedacht en vraagt of Twan hem wil helpen. Gelukkig heeft Twan een
survivalhandboek meegenomen. Twan twijfelt. Wat moet hij doen? Opi Kas helpen of het geheime plan verraden?
Doordat Twan en Linde hun opi steeds beter gaan begrijpen, leren ze ook na te denken over de eindigheid van het leven.
Een boek waar je, ondanks het serieuze thema, heel blij van wordt. Leuk om een discussie met leerlingen op gang te brengen over de
vraag wat zij zouden doen als zij voor dezelfde keuze gesteld worden als Twan en Linde. Eigentijds voorleesverhaal.

Het boek van alle dingen
Guus Kuijer (tekst) en Quentin Blake (illustraties)
Querido 2010, € 12,95, ISBN 978 90 451 1154 4 (96 pagina’s)
Gouden Griffel 2005, Gouden Uil 2005, Luchs (Duitse kinderboekenprijs) 2006
Trefwoorden: huiselijk geweld, naoorlogse periode, fantasie, humor, opgroeien, religie
Korte Inhoud
Het is 1951 bij Thomas thuis wordt iedere dag uit de Bijbel voorgelezen. Hij kent al hele stukken uit zijn hoofd, die hij op zijn eigen
manier uitlegt, met humor en fantasie. Een manier die zijn vader niet bevalt. Als zijn moeder weer eens door zijn vader met ferme
klappen tot het ware geloof wordt gebracht, besluit Thomas dat het tijd wordt voor een Egyptische plaag. Gelukkig komt er hulp,
van zijn oudere zus, zijn tante en van zijn buurvrouw, een aardige heks die hem versjes van Annie M.G. Schmidt leert.
Een schitterend verhaal waarin subtiel, met veel humor en fantasie wordt verteld hoe het dromerige, gevoelige jongetje Thomas zijn
angsten overwint en in opstand komt tegen de tirannieke, kleinzielige vader en zijn starre geloof.
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Hotel de grote L
Sjoerd Kuyper
Lemniscaat 2014, € 13,95, ISBN 978 90 477 0542 0 (228 pagina’s)
Zilveren Griffel 2015, Theo-Thijssen prijs 2012
Trefwoorden: hotels, wedstrijden, gezin
Korte Inhoud
Kos moeder is al jaren dood en als zijn vader een hartaanval krijgt, zal hij voorlopig samen met zijn drie zussen hotel de Grote L moet
runnen. Dan ontdekken de kinderen iets ergs: hun vader heeft enorme schulden en het hotel kan eigenlijk niet meer open blijven.
Er moet dus geld verdiend worden, maar hoe? De enige oplossing die ze kunnen bedenken, is meedoen met de Miss Noordzee
Verkiezing. Nee, niet één van de zusjes, maar Kos, met washandjes in zijn bikini topje. Terwijl Kos juist die dag mag meedoen
met een proeftraining van een beroemde voetbalclub. En bovendien heeft hij felle concurrentie, Isabelle, het meisje waarop hij
smoorverliefd is, doet ook mee aan de Missverkiezing. Loopt dat wel goed af?
Filmisch verhaal geschreven in prachtige zinnen. Eigentijds voorleesboek.

De gebroeders Leeuwenhart
Astrid Lindgren (tekst) en Ilon Wikland (illustraties)
Ploegsma 2006, €15,95, ISBN 978 90 216 7449 0 (216 pagina’s)
Zilveren Griffel 1975
Trefwoorden: afscheid nemen, dood, langdurige ziekte, fantasy, avontuur
Korte inhoud
De broers Jonatan en Kruimel zijn onafscheidelijk. Als zij kort na elkaar sterven, ontmoeten ze elkaar weer in Nangijala, een
sprookjesachtige plek. Maar niet alles is er zo mooi als het lijkt, want de wrede heerser Tengil houdt het land in zijn macht. Zijn
vreselijkste wapen is de draak Katla. Kunnen de broers dit monster verslaan?
Toegankelijk spannend en sprookjesachtig verhaal over broederliefde, sterven en troost. De thematiek zorgt voor een diepere laag. Een
boek dat kinderen zelf misschien niet zo gauw pakken. Maar ook een klassieker die elk kind voorgelezen zou moeten krijgen.

Koning van Katoren
Jan Terlouw
Lemniscaat 2013, € 15,95, ISBN 978 90 606 9088 8 (168 pagina’s)
Gouden Griffel 1972
Trefwoorden: maatschappijkritiek, zoektochten
Korte Inhoud
De 17-jarige Stach droomt er van koning van het land Katoren te worden. De oude koning is zeventien jaar geleden overleden en er
is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het land tijdelijk besturen geven Stach zeven opdrachten. Als Stach er in
slaagt deze te vervullen wordt hij de nieuwe koning van Katoren. De opdrachten staan symbool voor de ‘huidige kwalen’ van onze
maatschappij, zoals milieuvervuiling, kerkelijke verzuiling, honger naar geld en macht. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een
nieuwe koning?
Boeiend en humoristisch verhaal dat nog steeds van ‘deze’ tijd is.
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Achtste groepers huilen niet
Jacques Vriens
Van Holkema & Warendorf 2012, € 10,00, ISBN 978 90 003 0807 1 (176 pagina’s)
Prijs Nederlandse Kinderjury 2000
Trefwoorden: schoolleven, ziek zijn, dood, rouwproces
Korte Inhoud
In de groep van juf Ina is vaak gedoe, vooral over voetbal. Gelukkig is zij erg goed in het bedenken van originele oplossingen. Maar
als haar leerling Akkie ernstig ziek blijkt te zijn, kan ook juf Ina niets meer verzinnen. Heel groep acht leeft mee. Gelukkig kan Akkie
het niet laten om zich ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Of het nou gaat om het kamp, het schoolvoetbaltoernooi,
of het plan om de juf aan een nieuwe man te helpen. Gelukkig kan ze nog wel mee naar het schoolkamp, maar daarna gaat het
steeds slechter met haar en overlijdt ze. Groep 8 neemt afscheid en zingt het afscheidslied uit de musical: ‘en al zie je elkaar niet
meer, vergeet dan nooit een ding, die tijd die je samen deelde, blijft een fijne herinnering.’
Jacques Vriens heeft dit boek geschreven naar aanleiding van een vergelijkbare gebeurtenis toen hij zelf nog les gaf op een basisschool.
Het verhaal is met veel gevoel en humor geschreven. Het taalgebruik is eigentijds. Ontroerend voorleesverhaal.

Gips
Anna Woltz
Querido, 2015, €13,99 , ISBN 978 90 451 1782 9 (168 pagina’s)
Trefwoorden: echtscheiding, ziekenhuizen, verliefdheid

Korte Inhoud
Als Bente door een val een vingertopje kwijtraakt, belandt ze met haar zusje Fitz en met haar vader op de Spoedeisende Hulp
van het ziekenhuis. Fitz is woedend omdat haar ouders gaan scheiden. Ze voelt zich verraden en doet vanuit die emotie allerlei
dingen die ze anders nooit zou durven, zoals door het ziekenhuis zwerven, een kwetsende boodschap op haar gezicht kladden met
onuitwisbare stift en gips stelen. Samen met een knappe, geheimzinnige jongen en een kordaat, wereldvreemd meisje beleeft ze
een bijzondere dag, waarin ze zich leert uitspreken en meer begrip krijgt voor de keuze van haar ouders.
Eigentijds, origineel en levensecht voorleesboek.

Gedichtenbundel groep 7 en 8
Hou van mij
Ted van Lieshout (tekst en illustraties)
Leopold 2009, € 29,95, ISBN 978 90 258 5521 5 (288 pagina’s)
Theo Thijssenprijs 2009, Zilveren Griffel 2010
Trefwoorden: poëzie, beeldende kunst, illustratietechnieken
Korte Inhoud
Hou van mij is een juweel van 288 bladzijden; een feest van beeld en taal. Hierin de verzameling van vrijwel alle gedichten van
Ted van Lieshout uit vijfentwintig jaar, van 1984 tot 2009. Met tekeningen en kunstwerken van de auteur in kleur en zwart-wit.
Kunstwerken van jute, pleisters, verbandgaas, gescheurd papier. Computerkunst, pentekeningen, schilderijen, foto’s. Achter in
het boek geeft de kunstenaar de geheimen van zijn computerkunst prijs. De kracht van Ted van Lieshout is, dat hij als volwassen
schrijver, dichter en kunstenaar door de ogen van het kind naar de wereld kijkt.
Een gedichtenbundel waarmee je eindeloos aan de slag kunt met je leerlingen.
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