Vooruit met Voorlezen

Geannoteerde titellijst voorleesboeken
Het project VOORUIT met VOORLEZEN wil voorlezen aan leerlingen in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs stimuleren door scholen
een collectie voorleesboeken te schenken. Scholen kunnen daarbij een keuze maken uit de onderstaande geannoteerde titellijst
met voorleesboeken.
In 2015 is een voorselectie van zo’n 60 klassieke en eigentijdse voorleesboeken voorgelegd aan deskundigen op het gebied van
jeugdliteratuur waaronder: Helma van Lierop, Aad Meinderts, Toin Duijx, en vele anderen.
Op basis van de ervaringen van schooljaar 2017/2018 is de boekenlijst aangepast met zeven eigentijdse voorleesboeken. Twee titels
zijn aangepast aangezien deze alleen nog in een bundel leverbaar zijn. Nog meer voorleesplezier dus.
Bij de selectie van de voorleesboeken 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
De redactie van Boekidee heeft bij de voorleesboeken laagdrempelige en aantrekkelijke lessuggesties gemaakt om het voorgelezen
boek klassikaal te kunnen bespreken. De lessuggesties zijn te vinden op: www.leesplan.nl/basisonderwijs/praktische-tips

Voorleesboeken voor groep 5 en 6
Mijn vriend Crenshaw
Katherine Applegate
Querido 2017, € 15,99, ISBN 978 90 451 19960 (264 pagina’s)
Trefwoorden: fantasievriendjes, armoede

Korte Inhoud
De tienjarige Jackson houdt van feiten, hij wil wetenschapper worden. Op een zonnige stranddag ziet hij plotseling een enorme
kat op een surfplank boven zijn hoofd zweven. Het is een bekende kat, het is Crenshaw, de kat die hij ooit zelf verzon toen hij
als zevenjarige jongen met zijn ouders en zijn zusje in een busje woonde omdat het gezin door armoede hun huis kwijtraakte.
Waarom is zijn fantasievriend Crenshaw plotseling teruggekeerd?
Een aangrijpend en origineel kinderboek dat emotioneert zonder sentimenteel te worden en kinderen aanzet tot nadenken over
extreme armoede. Bovendien een verhaal dat laat inzien dat fantasie nodig is om een heftige waarheid aan te kunnen.
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Rosie en Moussa voor altijd
Michael De Cock (tekst) en Judith Vanistendael (illustraties)
Querido 2017, € 17,50 ISBN 978 90 4511 943 4 (368 pagina’s)
Trefwoorden: leven in de stad, vriendschap, buren, verhuizen, scheiden

Korte Inhoud
Bundeling van de vier eerder los verschenen boeken over de vrienden Rosie en Moussa. In het eerste verhaal verhuist Rosie met haar
mama naar een appartement aan de andere kant van de stad. Daar leert ze haar buurjongen Moussa kennen. Er groeit een mooie
vriendschap tussen de twee kinderen. In het tweede verhaal komt Rosie in contact met haar vader, waarover haar moeder niet veel
goeds kan vertellen. In het derde verhaal komt Ibrahim, de lievelingsoom van Moussa, logeren. Maar Ibrahim heeft geen papieren
en moet het land verlaten. In het vierde verhaal bereidt de klas van Rosie en Moussa zich voor op een toneelopvoering en probeert
Moussa Rosie iets duidelijk te maken…
Hartverwarmende voorleesboeken waarin verschillende thema’s worden aangesneden. Niet de achtergronden, de zorgen en verschillen
staan centraal, mar juist de vriendschap en avonturen.

Mee met de dierenambulance
Bibi Dumon Tak
Querido 2017, € 16,50 ISBN 978 90 451 2087 4 (336 pagina’s)
Trefwoorden: dieren, dierenverzorging, dierenambulance

Korte Inhoud
Een zwaan die op de snelweg landt. Een kat hoog in een boom. Een schilpad die met gevaar voor eigen leven over de trambaan
zwerft. De dierenambulance helpt alle dieren in nood. Bibi Dumon Tak ging als vrijwilligster mee met de dierenambulance van
Amsterdam en schreef er twee boeken over: We gingen achter de hamsters aan en We gingen op krokodillenjacht. Deze zijn
gebundeld in dit boek.
Alle verhalen – spannend, ontroerend en soms zelfs grappig – zijn niet verzonnen, maar stuk voor stuk WAARGEBEURD!
Thomas en de veer van de griffioen
Cornelia Funke
Querido 2017, € 19,99 ISBN 978 90 451 2107 9 (400 pagina’s)
Trefwoorden: fantasy, fabeldieren, vriendschap

Korte Inhoud
Thomas en zijn vrienden moeten op zoek naar de zeldzame zonneveer van een griffioen om de laatste pegasus-eieren op aarde
uit te laten komen. Maar griffioenen zijn niet alleen zeer zeldzaam, het zijn ook de gevaarlijkste en boosaardigste fabelwezens die
er bestaan. En de tijd dringt – ze hebben slechts tien dagen om een zonneveer te bemachtigen. Het wordt een adembenemende
race tegen de klok, waarbij niet alleen het leven van de pegasus-veulens op het spel staat, maar ook dat van Thomas’ geliefde draak
Long…
Spannend voorleesboek!
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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 ervan smullen!

Iep!
Joke van Leeuwen
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 eigen idealen en zijn wars van conventies. Het leven wordt genomen, zoals het komt. Alleen al
vanwege het taalgebruik zeer de moeite waard.

Kinderen met een ster
Martine Letterie (tekst) en Rick de Haas (illustraties)
Leopold 2016, € 13,99, ISBN 978 90 258 6957 1 (88 pagina’s)
Zilveren Griffel 2017
Trefwoorden: joodse kinderen, Wereldoorlog II, verhalen, geschiedeniscanon

Korte Inhoud
Rosa, Klaartje, Jules, Leo, Ruth en Bennie zijn doodgewone kinderen. Tot ze een ster krijgen, een ster die alles anders maakt…
In dit voorleesboek beschrijft Martine Letterie het leven van zes kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork
terechtkwamen. Ze baseerde de verhalen op interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten.
De verhalen in Kinderen met een ster zijn een knappe aanzet om een gesprek met kinderen vanaf een jaar of 8 over de oorlog mogelijk
te maken.

3

De zee kwam door de brievenbus
Selma Noort (tekst) en Martijn van der Linden (illustraties)
Leopold 2016, € 12,99, ISBN 978 90 258 6764 5 (80 pagina’s)
Thea Beckmanprijs 2016, Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2016
Trefwoorden: watersnoodramp (1953)
Korte Inhoud
Liesje is acht jaar als ze samen met papa en mama, haar zus Sjaan en haar broertje Bertje in Zeeland de watersnoodramp van 1953
meemaakt. Het toegankelijk geschreven verhaal sluit aan bij de geschiedenislessen voor groep 6. In het nawoord uitleg over de
watersnoodramp en de bouw van de Deltawerken. Ook staan er enkele foto’s van Liesje en haar familie in het boek.
Het boek geeft een goed beeld van de watersnoodramp van 1953

ZEB.
Gideon Samson (tekst) en Joren Joshua (illustraties)
Leopold 2018, € 15,99, ISBN 978 90 258 7394 3 (96 pagina’s)
Trefwoorden: humor, fantasie, filosofie

Korte Inhoud
Elf leerlingen uit één klas vertellen in Zeb. over iets vreemds dat ze hebben meegemaakt of gedaan. Bijvoorbeeld dat er een zebra
in de klas zit en dat juf Cato beweert dat twee plus twee vijf is. En over Ozzie die van zijn zakgeld een grap voor Ziva wil kopen in
de grappenwinkel.
De verhalen zijn grappig, filosofisch, en een beetje vreemd. Het lijkt alsof het de personages niet kan schelen dat er dingen gebeuren
die helemaal niet kunnen.

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 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’ 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
Ik blijf altijd bij je
Sjoerd Kuyper (tekst) en Marit Törnqvist (illustraties)
Querido 2015 (herdruk), € 15,00, ISBN 978 90 451 1722 5 (56 pagina’s)
Trefwoorden: poëzie, liefde

Korte Inhoud
De muzikale verzen van Sjoerd Kuyper en de sprookjesachtige tekeningen van Marit Törnqvist vormen samen een prachtboek met
de liefde als verbindend thema. Om uit voor te lezen in de klas, voor het slapengaan, om zelf te lezen en je te verliezen in de
dromerige sfeer, en om cadeau te doen aan iemand die je altijd bij je zou willen houden.
Ik blijf altijd bij je is in 2008 met een andere omslag verschenen.
Tweeëntwintig gedichten met als centraal thema: de liefde. Een schitterende gedichtenbundel, om telkens weer uit voor te lezen.
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Voorleesboeken voor groep 7 en 8
En toen Sheherazade, en toen? : Uit de verhalen van Duizend-en-een-nacht
Imme Dros (tekst) & Annemarie van Haeringen (illustraties)
Leopold 2017, € 24,99 ISBN 978 90 258 7296 0 (188 pagina’s)
Nominatie Woutertje Pieterse Prijs 2018
Trefwoorden: Duizend-en-een-nacht (verhalen)

Korte Inhoud
Heel lang geleden en ver hier vandaan leefde de jonge vorst Sjahriar, die ontdekte dat hij door zijn vrouw werd bedrogen. Gek van
verdriet liet hij haar doden om vervolgens elke nacht een nieuwe bruid te nemen die hij ‘s ochtends liet onthoofden door zijn vizier.
Tot Sheherazade, de dochter van de vizier, haar vader vraagt of zij de volgende bruid mag zijn. In de eerste nacht vertelt Sheherazade
de vorst een verhaal dat in de ochtend nog niet uit is. Sjahriar laat haar een dag langer leven om ‘s nachts de afloop te kunnen
horen. Maar het verhaal gaat over in een ander verhaal, waarvan het einde de ochtend niet zal halen. De bedrogen machthebber
heeft geen verweer tegen het onvoltooide, en de nachten rijgen zich aaneen.
Meeslepende en sprookjesachtige klassieker over wroeging en bedrog, herverteld door Imme Dros, prachtig geïllustreerd door
Annemarie van Haeringen.

Spinder
Simon van der Geest (tekst) en Karst-Janneke Rogaar (illustraties)
Querido 2012, € 14,99, ISBN 978 90 451 1280 0 (231 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.

Yuna’s maan
Hans Hagen (tekst) en Martijn van der Linden (illustraties)
Querido 2016, € 22,50, ISBN 978 90 451 1915 1 (144 pagina’s)
Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2017
Trefwoorden: familie, vertellen, vissers

Korte Inhoud
Op het eiland waar Yuna woont, verzamelt iedereen zich om de zwarte steen bij volle maan. Yuna’s oma vertelt verhalen en de
bewoners luisteren ademloos toe. Maar deze keer wachten ze tevergeefs. Het schip met Yuna’s opa wordt vermist. Oma dwaalt over
het eiland, ze wil dat Yuna haar plaats inneemt als verhalenverteller. Maar Yuna weet niet wat ze vertellen moet. Ze kan het niet,
ze wil het niet, ze durft niet. Ze is pas twaalf. In het holst van de nacht komt er een geheimzinnige vreemdeling naar het eiland, hij
helpt Yuna haar eigen stem te vinden.
Sfeervol, magisch verhaal mét cd waarop Hans Hagen het verhaal zelf voorleest. De muziek is van Floor Minnaert.
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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.

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. Het boek is verfilmd en is medio 2017 te zien in de bioscoop.

Toen mijn vader een struik werd
Joke van Leeuwen
Querido, 2015, € 12,50, ISBN 978 90 451 1856 7 (104 pagina’s)
Vlag en Wimpel van de Griffeljury 2011
Trefwoorden: vluchtelingen, oorlog en verzet
Korte Inhoud
Voordat Toda’s vader een struik wordt, is hij banketbakker. Iedere dag staat hij voor dag en dauw op om wel twintig soorten gebakjes
te maken en drie soorten taart. Tot op een dag alles verandert. In het zuiden breken gevechten uit en Toda’s vader moet erheen om
het land te verdedigen. Gelukkig heeft hij het handboek Wat Elke Soldaat Moet Weten. Hierin staat precies hoe hij zich met takjes
en bladeren kan verkleden als struik, zodat de vijand hem niet herkent. Toda blijft met haar oma achter in de stad, maar ook daar is
het niet langer veilig. Ze wordt naar haar moeder gestuurd, die in het buurland woont. De reis ernaartoe is vol avonturen en gevaar.
Maar Toda geeft niet op. Ze moet haar moeder vinden!
Een echt Joke van Leeuwen-boek met veel tekeningen. Joke van Leeuwen weet het heftige onderwerp oorlog en vluchtelingen luchtig en
met humor te beschrijven. Goed om de hedendaagse vluchtelingenproblematiek bespreekbaar te maken met leerlingen.
Het boek is verfilmd en vanaf maart 2017 te zien in de bioscopen.
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Alleen op de wereld
Hector Malot (tekst) en Charlotte Dematons (illustraties)
Gottmer 2016, € 24,95, ISBN 978 90 257 6184 4 (288 pagina’s)
Trefwoorden: eenzaamheid, weeskinderen, Frankrijk, armoede, omzwervingen

Korte Inhoud
Het verhaal gaat over Rémi, die als vondeling wordt opgenomen in een arm gezin in een Frans dorpje. Zijn stiefvader verhuurt
hem aan Vitalis, een Italiaanse hondendresseur die Rémi meeneemt op zijn omzwervingen door Frankrijk. Maar Rémi’s weg is vol
tegenspoed. Naast alle rampen, verdriet en ellende is dit ook een verhaal van hoop. Rémi’s zoektocht brengt hem uiteindelijk bij
zijn familie… Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1878 en werd sindsdien al meerdere keren vertaald, bewerkt en verfilmd.
Prachtig klassiek voorleesverhaal. Voor deze uitgave bewerkte Tiny Fisscher het verhaal en reisde Charlotte Dematons Rémi achterna
om alle plaatsen die hij bezocht en waar hij verbleef prachtig in beeld te brengen.

Naar het Noorden
Koos Meinderts (tekst) en Annette Fienieg (illustraties)
Hoogland & Van Klaveren 2016, € 14,95, ISBN 978 90 8967 232 2 (198 pagina’s)
Gouden Griffel 2017
Trefwoorden: Wereldoorlog II, eenzaamheid, dorpsleven
Korte inhoud
Het is oorlog, het is winter en er is in de grote steden nauwelijks nog te eten. Jaap, Nel en Kleine Kees vertrekken per binnenschip
met een grote groep ondervoede ‘bleekneusjes’ naar het platteland in het noorden waar nog wel voldoende voedsel is. Jaap wordt
gescheiden van zijn zus en broertje en ondergebracht bij een kinderloos echtpaar, ver van huis. Alles is daar vreemd en Jaap heeft
het moeilijk. Wanneer zal hij zijn ouders terugzien?
Het verhaal is gebaseerd op de kinderuitzendingen in de hongerwinter van 1944-1945.

Het geheim van het nachtegaalbos
Lucy Strange
Gottmer 2017, € 15,99, ISBN 978 90 257 67228 (320 pagina’s)
Trefwoorden: heksen, gezin, rouwproces

Korte Inhoud
Engeland 1919. Na de dood van haar broertje verhuist de twaalfjarige Henrietta met haar familie naar een oud huis aan zee.
Henrietta’s moeder is zo verdrietig dat ze haar kamer niet meer uitkomt, haar vader is veel weg voor zijn werk. Niemand merkt dat
Henrietta op een avond afdwaalt naar het enge bos achter het huis. Daar ontmoet ze Mot, een geheimzinnige vrouw die Henrietta
kan helpen haar familie te redden.
Het verhaal leest als een modern sprookje maar is uiteindelijk een realistisch verhaal vol verdriet en drama, een boek dat je van het
begin tot het einde in de greep houdt.
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Hoe mooi wit ik ben
Dolf Verroen (tekst) en Martijn van der Linden (illustraties)
Leopold 2016, € 13,99, ISBN 978 90 258 6976 2 (72 pagina’s)
Heruitgave van Slaaf kindje slaaf (2006)
Trefwoorden: slavernij, Suriname, 18e eeuw

Korte Inhoud
‘Dit is Koko, zei papa, een slaafje voor onze Maria.
Van tante Elisabeth kreeg ik een zweepje.
Het paste net niet in mijn tas.
Jammer.’
Maria krijgt een slaafje voor haar twaalfde verjaardag. Dat is handig. Slaven moeten doen wat jij zegt. Je kunt ze straffen, verkleden
of verkopen. Maria weet niet beter. Haar leven draait om mooie jurken, theevisites en netjes rechtop zitten – net als dat van haar
moeder en haar tantes. Waarom zou ze verder kijken dan het luxe leven dat ze gewend is? Alles is toch goed zoals het is?
Een confronterend boek dat in een directe stijl racisme aan de kaak stelt. ‘Geschiedenis leert waar je vandaan komt en, als het goed is,
waar je heen wilt’, sluit Verroen zijn nawoord af. Hoe mooi wit ik ben is een onaangenaam verhaal dat verteld moet blijven worden.

Alaska
Anna Woltz
Querido 2016, € 14,99 ISBN 978 90 451 1976 2 (184 pagina’s)
Zilveren Griffel 2017
Trefwoorden: (geleide)honden, vriendschap, epilepsie

Korte Inhoud
Op de eerste dag van het schooljaar weet Sven het zeker: hij moet een briljante stunt uithalen. Anders is hij meteen die zielige
jongen uit 1b. Parker wil juist onzichtbaar zijn. Ze heeft net de ergste zomer van haar leven achter de rug en vertrouwt niemand
meer. Dan ontdekt ze dat Alaska, de hond die eerst van háár was, nu bij Sven woont - als zijn hulphond.
Eigentijds, origineel en levensecht voorleesboek.

Gedichtenbundel groep 7 en 8
School
Diverse dichters, illustraties Ruth Hengeveld
Stichting Plint 2017, €5,95, ISBN 978 90 59306 95 0
Trefwoorden: school, eerste en laatste schooldag, gymles, taal etc.

Korte Inhoud
Gedichten over huiswerk en brugpiepers, over taal, letters rijgen aan je pen, gedichten over iets stoms en verdriet waar je niets aan
kunt doen, gedichten over hinkelende juffen, stilzitten en opletten, je kunt het zo gek niet bedenken of er is een verrassend gedicht
over geschreven.
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Nieuwe buren
Diverse dichters, illustraties Milou Trouwborst
Stichting Plint 2017, € 5,95, ISBN 978 90 593077 6 6 (102 pagina’s)
Trefwoorden: vluchtelingen, buren, thuis

Korte Inhoud
Gedichten over wonen onder de zon, over moeten vluchten, over het weer in je nieuwe land en die rare taal, over nieuwe vriendinnen,
vreemd eten en verlangen naar vroeger. Gedichten die aanleiding kunnen zijn tot gesprekken en wederzijds begrip.
Voor elke gedichtenbundel schrijft een groep Nederlandse dichters nieuwe gedichten bij het thema. Voor iedere bundel wordt een
nieuwe illustrator gevraagd.
NB Kies je voor de gedichtenbundels van Plint dan ontvang je beide bundels.
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