
Mededelingen 
Onderwijsrecensies voortgezet onderwijs 2019–04 
 
Aanbod algemeen 

Samen met schoolmediathecarissen selecteerden we titels die goed bruikbaar zijn voor 
leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Behalve kwalitatief goede verhalende en 
informatieve boeken staan er in de Onderwijsrecensies ook geschikte audiovisuele media.  
 
Hieronder vindt u tips voor boeken voor het literatuuronderwijs en alle andere vakken. 
 
Tips voor lijstboeken 

 In Vindeling van Vonne van der Meer vindt Jutka, die samen met haar moeder is 

gevlucht uit Hongarije in 1956, op een dag een damestas. Het vinden bevalt haar en 
ze hoopt dat ze door het vinden ook zichzelf terugvindt. Ze noemt zich vindeling. 
Door het voortdurend naar de grond kijken, krijgt ze een bochel. Een indrukwekkend 
boek in beeldrijke taal.  

 Roadtrips zijn populair bij veel jongeren. In De zaak Tom van Frank Heinen besluit 
Bob zijn gehandicapte broer weg te halen uit de zorginstelling voor een roadtrip. Al 
snel wordt deze 'ontvoering' een landelijke mediahype. Veelbelovend debuut. 

 In Vallen is vliegen kijkt de schrijfster Manon Uphoff  terug op het misbruik door haar 

vader. Het boek kreeg veel aandacht in de media.  
 

Poëzie 

 In Poezië hardop introduceren Hans & Monique Hagen op speelse wijze de rijkdom 
van gedichten. Behalve een bundeling van hun columns over het (voor)lezen van 
poëzie bevat de aantrekkelijke uitgave ook 95 gedichten van bekende dichters als 
Armando, Annie M.G. Schmidt en Ted van Lieshout. Een prachtige kennismaking met 
de rijkdom van taal en poëzie. Onmisbaar bij poëzielessen, met ook suggesties om er 
zelf mee aan de slag te gaan.  

 
Tips voor informatieve boeken 

 Veel jongeren schrijven wel eens een gedicht, verhaal of raptekst. Maar hoe schrijf je 
nu een goed verhaal? In Durf te schrijven! geeft Carry Slee hiervoor waardevolle 
handvatten. Ze gaat in op o.a. inspiratie, karakterontwikkeling, cliffhangers, illustraties 
en ook het uitgeven en het nut van een goede redactie. De cartoons van Aimée de 
Jongh geven een leuke draai aan alle schrijftips. Voor schrijvers in de dop vanaf ca. 
14 jaar. 

 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 op scholen. 
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 

 In Hoe je stopt met plastic : de wereld veranderen begint met één plastic flesje geeft 

Will McCallum informatie over de strijd tegen plastic, het probleem, succesverhalen 
en tips om de plasticvoetafdruk stap voor stap te verkleinen. Interessant voor 
iedereen die milieuvriendelijker wil leven. Ook in No plastic van Harriet Dyer staat dit 

actuele thema centraal. 
 

Tips voor jeugdboeken 15+ 

 Suzanna Jansen tekent in Wael het verhaal op van een Syrische jongeman die 

tijdens de burgeroorlog vluchtte en in Nederland belandde, waar hij zijn studie en zijn 
leven weer oppakte. Een confronterend boek dat een beeld geeft van hoe het leven 
van een gewone jongen opeens kan omslaan in een achtbaan. Informatief boek, dat 
ook bij de D-boeken geplaatst kan worden. 



 Justyce is een van de acht zwarte studenten op een prestigieuze witte school. Zijn 
kijk op de maatschappij verandert als hij door de politie met grof geweld in de boeien 
wordt geslagen, terwijl hij een dronken vriendin helpt. Hij begint een dagboek, gericht 
aan zijn held Martin Luther King. Nic Stone hanteert in Wat zou Martin doen? een 

soepele stijl, snelle (straat)taal en brengt de boodschap duidelijk over. Een schrijnend 
en soms zwaar verhaal over racisme, discriminatie en etnisch profileren. Voor de fans 
van The Hate U Give van Angie Thomas. 

 
Readers in diverse talen 

 We selecteerden weer readers om de Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal beter 
onder de knie te krijgen. Zo zijn er een vijftal boekjes in de reeks Orca Currents. Ze 

zijn oorspronkelijk bestemd voor Engelstalige kinderen met een lees- of 
taalachterstand, en daardoor ook heel geschikt voor Nederlandstalige kinderen in de 
onderbouw vmbo en havo/vwo. De boekjes bevatten goed geschreven, vaak 
spannende verhalen over thema’s die tieners aanspreken. De vijf Pearson English 

readers met bewerkingen van allerlei Marvel-films over diverse superhelden zijn 
verzekerd van een bepaald publiek.   

 Voor Frans zijn er vijf nieuwe delen uit de serie Lire et s’ entrainer. Na twee jaar Duits 
kan gestart worden met de reeks Lesen und üben en de serie Lesen für alle (vijf 
delen elk). 
 

Jeugdfilm 

 Het drama The hate u give van George Tillman, gebaseerd op de Young Adult-

bestseller van Angie Thomas, is verkrijgbaar op dvd en blu-ray. genomineerd voor 
vier Black Reel Awards. 

 
Leverbaarheid 

Wist u dat u van alle boeken die in Onderwijsrecensies staan, 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 dient u wel in te loggen. 
 
Voor opmerkingen over de selectie e.d. kunt u mailen naar: marjolein.scheffer@nbdbiblion.nl 
 

http://www.boekenopschool.nl/Niet-ingelogd
mailto:marjolein.scheffer@nbdbiblion.nl

