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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. 
 
Tips voor de onderbouw 
 
Prentenboeken 

 Rupsje Nooitgenoeg is dit jaar 50 jaar geworden! In 1969 verscheen dit 
prentenboek voor het eerst, over het rupsje dat zich onvermoeibaar een weg 
eet door kleurrijke lekkernijen, om zich vervolgens te verpoppen en uit te 
groeien tot een prachtige vlinder. Het tijdloze verhaal van Eric Carle met  
kleurrijke collages is opgenomen in zowel gewoon als op reuzenformaat! 

 Het thema vooroordelen, en hoe verrassend leuk het kan zijn om je daar 
overheen te zetten, komt in drie prentenboeken op geheel eigen wijze aan 
bod. In Pinguïn en Pinguïn : wil jij met ons spelen? van Mike Brownlow  doen 
twee pinguïns hun best om nieuwe vriendjes maken, maar alle dieren hebben 
het te druk of zijn niet geïnteresseerd. Totdat ze door krijgen wat ze mislopen! 
In De nieuwe buren van Sarah McIntyre slaat het nieuws van de komst van 
een rattenfamilie in de dierenflat in als een bom. Een hilarisch stapelverhaal, 
dat laat zien hoe vooroordelen snel kunnen oplaaien, maar gelukkig ook als 
sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. En ten slotte Bij mij  thuis van Somia 
Bakali waarin duidelijk wordt dat de verschillende leefwijzen van westerse en 
moslimgezinnen een vreedzaam samengaan of zelfs intense vriendschap niet 
in de weg hoeven te staan.  
 

Engelse boeken 

 Basisscholen zien steeds meer het belang om al op jonge leeftijd met Engels 
te beginnen. En de taalverwerving gaat spelenderwijs, als je dat via liedjes 
doet. Zo is de uitgave Zinglish van Jeroen Schipper ontstaan met 28 nieuwe 
tweetalige liedjes, verdeeld over dagelijkse deuntjes, leerliedjes en 
thematische liedjes. Maar liefst 250 Engelse woorden en uitdrukkingen zijn 
erin verwerkt, aangevuld met activiteiten als dans, spel, drama en opdrachten. 
In het keurig verzorgde boek staan ook de muzieknotatie en akkoorden. Op de 
cd zijn de liedjes te beluisteren, ook bevat het de instrumentale versies. 
Tevens geschikt voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben. 
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. 

 
Informatieve boeken 

 De titel zal kinderen al intrigeren, namelijk Niet aan dit boek likken* : het zit 
onder de vieze beestjes. Microbioloog Idan Ben-Barak vertelt op 
humoristische wijze hoe de microbe Mieke bacteriën en schimmels tegenkomt 
op een t-shirt en tanden. De illustraties, een combinatie van stripachtige 
kleurentekeningen en microscopische foto's, sluiten er goed bij aan. Voorlezen 
vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. 

 
Tip voor de midden- en bovenbouw 

 



Spelling 

Bij Junior Einstein verscheen een reeks van ruim twintig uitgaven met uitleg over en 
oefeningen voor onder andere Regelwoorden, Weetwoorden en Klankwoorden. De 
uitgaven zijn gericht op de groepen 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. Voor elk soort woorden 
verschenen een Werkboek en Uitlegkaarten. Daarnaast is er voor de groepen 3 t/m 8 
de uitgave Woordkaarten. In de Uitlegkaarten en Woordkaarten worden de 
spellingsregels duidelijk uitgelegd en in het Werkboek staan oefeningen.  

 
Tips voor de bovenbouw 
 
Verhalende boeken 

 Morgan is toegelaten tot het Wondergenootschap. Maar omdat ze een 
zeldzame Wondersmid is, mag ze alleen maar één saai vak volgen. Het wordt 
spannend in Nevermoor als er steeds meer mensen en dieren ontvoerd 
worden. Wie zou hier achter zitten? Wondersmid : de roeping van Morrigan 
Crow van Jessica Townsend is een magisch en enorm spannend verhaal. Het 
is de auteur gelukt om de stijl van het eerste deel, 'Morrigan Crow en het 
Wondergenootschap', vast te houden. Vanaf ca. 11 jaar. 

 
Informatieve boeken 

 Verrassend van Het dikke boek van alle bijzondere dieren van Ben Hoare 
(hoofdredacteur van Wildlife Magazine) is de indeling. Ruim honderd bekende 
en onbekende diersoorten worden namelijk op volgorde van grootte 
besproken. Gestart wordt met de baleinwalvis en afgesloten met de spin. 
Naast een korte beschrijving wordt veelal een anekdote verteld. Ook de grote 
levensechte kleurenfoto’s van elke diersoort, soms slechts de kop of een oog, 
zijn fraai en zullen kinderen zeker aanspreken. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook 
voor moeizame lezers. Staat ook op de Makkelijk lezen tip25. 

 In Grijp de macht! Zo kun jij de wereld verbeteren! geeft journalist Caroline 
Paul praktische handvaten en opdrachten om in actie te komen. Met 
inspirerende verhalen van leeftijdgenoten. Actueel onderwerp, te gebruiken bij 
burgerschap. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 

 
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 
 

http://www.boekenopschool.nl/Niet-ingelogd

