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Mediaberichten

Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen

Deze week treft u een aanbod meelees-cd’s aan die 
op aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers en dezelfde teksten bevatten 
als de gedrukte boeken. De meelees-cd’s zijn 
bedoeld voor individueel gebruik in combinatie met 
het gedrukte boek. De aanbieding van deze week 
bestaat uit drie titels uit de serie ‘Leren lezen met 
Kluitman’ van uitgeverij Kluitman. Bibliotheken die 
graag de combinatie boek+meelees-cd willen 
bestellen, kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie 
jeugd. De aanbieding van alleen de compact disc is 
bedoeld voor bibliotheken die de boeken al zonder 
audioboek aangeschaft hebben. U treft de meelees-
cd’s aan in de rubriek Luisterboeken. 
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl.

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2014-46-2253,              Bruna, Dick. Het feest van 
jrg. 2015, afl.12,            Nijntje. De aanbieding komt 
volgnr. 0190                  te vervallen vanwege het 
ppn 383689465             ontbreken van de melding 

dat het om een herdruk gaat. 
De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw 
aangeboden. 

2014-46-2421,              Echenoz, Jean. 14.
jrg. 2015, afl.12,            De aanbieding komt te 
volgnr. 0014                  vervallen omdat de codering 
ppn 383742161             ontbreekt. De titel wordt zo 

spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden. 
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Bibliografische berichten

Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Trefwoorden

2012-24-2214               Kingma, Joost. De magie van 
ppn 343309238             het jaren ’30 huis, met de 

trefwoorden: Woningen; 
Nederland; 20e eeuw en 
Woningen; Nederland; 
20e eeuw. Het trefwoord 
wordt: Woningen; Nederland: 
1931-1940.

2014-07-0236               Wolf, Kees van der. 
ppn 380241102             Succesvol omgaan met 

gedragsproblemen, met de 
trefwoorden: 
Gedragsstoornissen; 
basisonderwijs en 
Gedragsstoornissen; 
voortgezet onderwijs. 
De trefwoorden worden: 
Gedragsstoornissen; 
kinderen; basisonderwijs 
en Gedragsstoornissen; 
jongeren; voortgezet 
onderwijs. 

2013-39-2447               Overveld, Kees van. 
ppn 364453907             Groepsplan gedrag in het 

voortgezet onderwijs, met 
het 2e trefwoord: 
Gedragsstoornissen; 
kinderen; voortgezet 
onderwijs. Het 2e trefwoord 
wordt: Gedragsstoornissen; 
jongeren; voortgezet 
onderwijs. 

2009-30-2219               Wolf, Kees van der. 
2009-30-2337               Gedragsproblemen in 
ppn 317774468             scholen, met de trefwoorden: 

Gedragsstoornissen; 
basisonderwijs en 
Gedragsstoornissen; 
voortgezet onderwijs. De 
trefwoorden worden: 
Gedragsstoornissen; 
kinderen; basisonderwijs en 
Gedragsstoornissen; 
jongeren; voortgezet 
onderwijs. 

2008-29-0-142              Oppositioneel & opstandig 
ppn 310275024             gedrag in het voortgezet 

onderwijs, met het trefwoord: 
Gedragsstoornissen; 
voortgezet onderwijs; 
opstellen. Het trefwoord 
wordt: Gedragsstoornissen; 
jongeren; voortgezet 
onderwijs; opstellen. 

SISO

2014-11-3220               Nelis, Huub. Motivatie 
ppn 372583288             binnenstebuiten, met het 

SISO-nummer: 474.9. Het 
SISO-nummer wordt: 458.9. 

PIM

2014-23-4414               Baumann, Anne-Sophie. De 
ppn 372884165             natuur, met het PIM-

trefwoord: Beweegbare 
boeken. Het PIM-trefwoord 
wordt: Dieren. 

2011-22-2117               Lewis, Anthony. Dieren over 
ppn 334136482             de hele wereld, met het PIM-

trefwoord: Beweegbare 
boeken. Het PIM-trefwoord 
wordt: Dieren. 

2010-25-5786               Fleming, Garry. Dieren van 
ppn 327684402             de wereld, met het PIM-

trefwoord: Beweegbare 
boeken. Het PIM-trefwoord 
wordt: Dieren. 
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