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Mediaberichten

Bij dit nummer

•   Tamara Bos bewerkte voor de vierde keer een 
boek van Annie M.G. Schmidt tot filmscenario. 
Regisseur van de familiefilm Wiplala is Tim Oliehoek, 
hoofdrolspeler is Géza Weisz. Wiplala is een 
mannetje van zo'n 10 cm dat zijn eigen land moet 
verlaten omdat hij niet goed kan ‘tinkelen’ (toveren). 
Hij komt terecht bij de familie Blom in Amsterdam. 
Wanneer hij per ongeluk de hele familie klein tinkelt, 
beleven ze samen spannende avonturen. 
Hoogtepunt van de film is een tocht op de rug van 
een duif langs de grachten naar het dak van het 
paleis op de Dam. Het verhaal uit 1957 is 
geactualiseerd, ook bevat de film meer actie en een 
sterkere dramatische lijn dan het boek. 
Zie de rubrieken Dvd en Blu-ray.
•   De Teenage Mutant Ninja Turtles, kortweg TMNT, 
zijn al aan hun zesde bioscoopfilm toe. Jonathan 
Liebesman maakte er een live-actionfilm van waarin 
de vier gemuteerde schildpadden door de computer 
tot leven worden gebracht. In Teenage Mutant Ninja 
Turtles vechten ze tegen hun aartsvijand Shredder 
en zijn bende. Tv-verslaggever April O'Neil (Megan 
Fox) komt hen te hulp. 
Zie de rubrieken Dvd en Blu-ray.

Eindexamen geschiedenis nieuwe stijl

In mei 2015 wordt voor het eerst het centraal 
schriftelijk eindexamen geschiedenis nieuwe stijl 
afgenomen. In plaats van twee jaarlijks wisselende 
onderwerpen wordt tot en met 2018 een algemeen 
overzicht ofwel de Tien Tijdvakken getoetst. Voor 
havo en vwo zijn hieruit respectievelijk drie en vier 
onderwerpen uitgelicht, die historische contexten 
worden genoemd. Bij deze contexten zijn voor 
scholieren zeven uitgaven verschenen met 
informatie, opdrachten en bronteksten. De uitgaven 
zijn ook op een speciale website te raadplegen. De 
kleine zwart-witillustraties uit de boeken zijn er groter 
en in kleur te zien.
Zie de rubriek non-fictie jeugd. 
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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

2008-16-0-164              Eisenbahnen – Ganze Welt 
ppn 307940373             (Michel Motivkatalog), met 

het trefwoord: 
Postzegelcatalogi; Motieven. 
Het trefwoord wordt: 
Postzegelcatalogi; 
Spoorwegen. 

PIM

2012-48-2851               Rosen, Larry D. iDentity, met 
ppn 356293475             de PIM-categorie: 10 Mens 

en Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Internet. De PIM-
categorie wordt: 14 
Computers. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Internetverslaving. 

2013-10-0296               Montfoort, Bram van. Een 
ppn 355394995             jaar offline, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Internet. De PIM-
categorie wordt: 14 
Computers. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Internetverslaving. 

2013-02-0882               Koldewij, Anna. Een keur van 
ppn 353839493             zilver, met het PIM-trefwoord: 

Zilvermerken. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Zilversmeedkunst. 

Titel

2014-21-3806               Stroobandt, Tina. Alex de 
ppn 37587819X            astronaunt. De titel moet zijn: 

Alex de astronaut. 
2014-45-1407               Marklund, Liza. The long 
ppn 383783534             shadow. De titel moet zijn: 

Borderline. 
2014-282-589               Alain-Fournier. Le grand 
2014-315-292               Meulnes. De titel moet zijn: 
ppn 377312711             Le grand Meaulnes.

Leeftijdsindeling

2014-50-5788            Pamelen, Frank van. 
ppn 38610946X         Geen wissel voor Sam!, 

met leeftijdsindeling: E, 
AVI-E3. Leeftijdsindeling 
wordt: A. 
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