
Mededelingen 
Onderwijsrecensies basisonderwijs 2019–01   
 
Aanbod algemeen 
Behalve boeken staan in de Onderwijsrecensies geschikte luisterboeken, cd’s en 
films. Voor de leerkrachten hebben we een selectie gemaakt uit de vakliteratuur. 
 
Meelees-cd’s of meeluistercode 
Al een tijdje worden in deze selectie boeken van Uitgeverij Bontekoe opgenomen, die 
voorzien zijn van een meeluistercode. Hiermee kunnen kinderen de op AVI-niveau 
voorgelezen tekst op de website meeluisterboek.nl. meelezen. De mogelijkheid om 
het boek met een meelees-cd te bestellen, vervalt vanaf heden.  
Als u nog niet bekend bent met de methode van de meeluistercode, kunt u bij 
Uitgeverij Bontekoe een demo-meeluisterboekje aanvragen: 
info@uitgeverijbontekoe.nl. 
 
Tips voor de onderbouw 
 
Prentenboeken 

 Ine De Volder stelt in Wat als? allerlei vragen om de fantasie van kinderen te 
prikkelen. Wat als de maan van kaas was, zouden er dan maanmuizen 
wonen? De opbouw is steeds hetzelfde: een ‘wat als’-vraag, gevolgd door een 
‘zou dan’-suggestie en gekke zoekopdrachten. Met grappige, kleurrijke 
prenten. 

 In Kalle en Saar van Jenny Westin Verona en Jesús Verona sluipen beide 
kinderen de tuin in, terwijl mama dat niet wil. Daar gaan ze op avontuur in de 
jungle!  Op de gedetailleerde, fantasierijke kleurenillustraties is er ontzettend 
veel te bekijken. Hoewel het onderwerp vrij conventioneel is, is de uitwerking 
fantasievol. 

 

Tekstloos prentenboek 

 In Ik neem je mee van Linde Faas gaat een meisje met een stapel papier en 
kleurpotloden op bezoek bij een zieke jongen. Als ze begint te tekenen, komen 
haar tekeningen tot leven en begint een fantastische reis. Je wordt 
meegezogen in hun droomreis door de dynamische en ook dromerige 
kleurenillustraties. Heerlijk boek waarbij je ook zelf een verhaal kunt verzinnen. 
Vanaf ca. 4 jaar. 

 
Arabische prentenboeken 

 Negen prentenboeken met Arabische tekst waaronder de humoristische 
uitgaven van Jon Klassen Ik wil mijn hoed terug en Deze hoed is niet van mij. 
De andere zeven titels zijn geheel nieuw en veelal oorspronkelijk Arabisch. Het 
zijn aantrekkelijke, kleurrijke en verzorgde prentenboeken met een diverse 
inhoud.  

 
Tips voor de middenbouw 
 

Voorleesbundel 

 De kikkerbilletjes van de koning en andere sprookjes van Janneke Schotveld 
met vijftien moderne sprookjes.  
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Eerste leesboekjes 

 Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer maakten nu ook een eerste leesboekje over 
Agent en Boef: Lol in de lucht, op AVI-E3. De vlotte tekst met veel humor en de 
dynamische, kleurrijke illustraties vormen samen het verhaal, waarbij de jonge 
lezer serieus wordt genomen. 

 In Het grote kleine monster van Pim Lammers gaat papa in het bos op zoek 
naar het monster, maar Edo mag niet mee omdat hij te klein is. Edo gaat zelf 
het bos in en vindt daar een klein monster. Samen bedenken ze een plannetje 
om voor groot aangezien te worden. Spannend en grappig verhaal met 
dynamische illustraties voor beginnende lezers, AVI-M4.  
 

Tips voor de bovenbouw 
 
Duitse leesboeken 

 Drie Duitstalige leesboeken waaronder een nieuw boek uit de reeks over Lotte 
Wirwar (Mein Lotta-Leben) en het komische verhaal Hugos geniale Welt van 
Sabine Zett. 

 

Makkelijk lezen 

 Dog man gaat los! van Dav Pilkey  is het tweede stripalbum over de agent 
Dog Man. Goed opgebouwd spannend verhaal met geestige, vaak maffe 
humor. Ingekleurde tekeningen, zo nu en dan afgewisseld met Omsla-no-
scoops voor een filmisch effect.  
 

Verhalende boeken 

 In Code kattenkruid : hoe mijn opa vrolijk doodging van Jacques Vriens is de 
opa van Stijn ernstig ziek. Hij legt aan Stijn uit dat hij afziet van allerlei 
therapieën en kiest voor euthanasie. Ze maken samen een fietstocht waarin 
ze alles met elkaar delen. Hun band is ontroerend beschreven. Een gedurfd 
onderwerp, dat in eenvoudige taal zonder opsmuk uiteen wordt gezet.  

 Janis en de oude Frid wonen samen op een berg. Als Frid een keer niet 
terugkeert van zijn ruiltocht voor eten, gaat Janis hem zoeken. Voor het eerst 
daalt hij de berg af en ontdekt dat de wereld heel anders in elkaar zit dan Frid 
hem altijd vertelde. Marjolijn Hof vertelt Lepelsnijder in korte, eenvoudige 
zinnen. Een tijdloos avonturenverhaal voor liefhebbers van Alleen op de 
wereld en Lampje.  
 

Stripboeken 

 In Alleen op de speelplaats van Ana & Bloz wordt Emma op school 
verschrikkelijk gepest, maar dit wordt niet onderkend. Gelukkig ondernemen 
haar ouders uiteindelijk actie. Uitstekend stripverhaal, herkenbaar voor zowel 
de pesters als het slachtoffer en goed bruikbaar om dit probleem op 
basisscholen bespreekbaar te maken.  

 
Informatieve boeken 

 Hoe zou het leven er in de toekomst uitzien? Dat is een vraag die ook 
kinderen bezighoudt. In de rijk geïllustreerde Toekomstatlas geeft de 
Italiaanse Enrico Passoni hier antwoord op. De grote uitgave (38 cm) is 
ingedeeld in thema’s als vervoer, communicatie, voedsel, uiterlijk, werk en 



vrije tijd. Volgens Enrico reizen we in 2050 met opvouwbare scooters, 
futuristische trams en een auto die met drones wordt opgetild. Er is van alles 
mogelijk in de toekomst. Alle suggesties of vaststaande feiten, dit is niet 
geheel duidelijk, zetten aan tot fantaseren over de toekomst. De vele 
getekende kleurenillustraties spelen daarbij ook een rol.  

 Jongeren kiezen nog steeds te weinig voor techniek, omdat ze vaak geen idee 
hebben wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Daarom is het belangrijk om 
ze al jong wegwijs te maken in de verschillende vakgebieden en beroepen. De 
nieuwe serie Ingenieurs aan het werk speelt hierop in. In vier delen wordt 
kennisgemaakt met elektrotechniek, bouwkunde, robotica en programmeren. 
Bevat ook experimenten om praktisch mee aan de slag te gaan.  

 Hoe zoek je informatie op internet en hoe weet je of de informatie betrouwbaar 
is? Informatie zoeken op internet blijkt voor veel kinderen vaak een tijdrovende 
klus met een onzekere uitkomst te zijn. Daarnaast is het de vraag hoe je 
informatie vindt die je ook zelf kunt lezen en begrijpen. Maarten Sprenger wijst 
in de herziene en uitgebreide uitgave Slim zoeken op internet : hoe ga je om 
met online informatie? de weg naar bruikbare teksten en filmpjes. Te 
gebruiken bij digitale geletterdheid.  

 
Hogere AVI-niveaus  

In de recensies en bij niveau/leeftijd staan soms ook AVI-niveaus bij andere boeken 
dan de eerste leesboekjes (E-boeken). Dit betreft boeken voor niveaus hoger dan 
AVI-E4, bv. B-E6. Deze hogere AVI-niveaus geven we alleen aan bij boeken die de 
uitgeverijen zelf officieel hebben laten doormeten door het Cito. Deze boeken 
hebben een Cito-stempel met het AVI- en CLIB-niveau.. 
 
Leverbaarheid 
Wist u al dat u van alle boeken die in Onderwijsrecensies staan, op de 
onderwijsportal kunt zien hoe snel ze worden geleverd? Als u doorklikt bij een titel 
ziet u of een uitgave direct leverbaar is (binnen een week in huis) of dat er een 
levertijd is van ca. 4 tot 6 weken. Daarnaast kunt u links in de kolom filteren op 
‘levertijd’. 
 
Pdf Onderwijsrecensies 

De Onderwijsrecensies zijn ook beschikbaar als pdf. Hiervoor moet u wel inloggen. 
 
Selectie 
Als u niet tevreden bent over de selectie, of als u titels of onderwerpen mist, willen wij 
dat graag weten. Ook over de indeling van de pdf horen wij graag uw mening. 
 
Reacties kunt u mailen naar: marjolein.scheffer@nbdbiblion.nl 
Marjolein Scheffer, eindredacteur Onderwijsrecensies 
 
 
 
 

https://www.nbdbiblion.nl/sites/nbdbiblion.nl/files/bo_1901.pdf

