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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 

 In het prentenboek Boven op de berg wandelt mevrouw Das wekelijks naar de 
top van een berg. Ze geniet van de omgeving en helpt de dieren die ze 
tegenkomt. Op een dag neemt ze de jonge poes Kiki op sleeptouw. Zal Kiki 
ook alleen de berg op gaan wanneer mevrouw Das te oud wordt? Opnieuw 
een hartverwarmend, fijnzinnig verhaal van Marianne Dubuc; zij maakte 
eerder veel indruk met De leeuw en het vogeltje. Vanaf ca. 4 jaar. 

 
Woordenschat 

 Mijn eerste woordjes boek van Melanie Hibbert is zeer geschikt om de 
woordenschat uit te breiden van jonge kinderen. In het grote woordenboek 
komen woorden aan bod rond 29 onderwerpen als eten, de seizoenen, dieren, 
bedtijd en sport. Er is ook aandacht voor vormen, kleuren en tegenstellingen. 
Uitermate geschikt voor op school, ook goed te gebruiken in een meertalige 
omgeving. Met kinderen van ca. 2,5 t/m 5 jaar. 

 
Meertalige Nik-Nakboekjes 

 Christine Sterkens heeft onder de titel Supermarkt in het bos zes vrij kleine 
tweetalige fotoprentenboekjes over eten uitgebracht in de serie Nik-Nak. De 
tweetalige boekjes zijn verkrijgbaar in combinatie met de talen Engels, Frans, 
Pools, Turks en Arabisch. Een iets groter boek is uitsluitend Nederlandstalig 
met een woordenlijst in vijf talen. Goed bruikbaar in meertalige omgevingen, 
o.a. om kinderen vertrouwd te maken met een andere taal. Vanaf ca. 4 jaar. 

 
Tips voor de middenbouw 
 
Graphic novels 

 De zogenoemde graphic novelachtige boeken zijn zeer populair bij kinderen in 
de midden- en bovenbouw. Nieuw zijn o.a. titels Van nerd naar ninja! Van Anh 
Do over anti-held Nelson, De stinkende waarheid van Joe Berger. Avonturen 
in de stad, het eerste deel uit de serie Wombat en Vos, is van Terry Denton, 
een van de twee auteurs van de Waanzinnige boomhut-serie. 

 
Eerste leesboekjes 

 Troon zoekt kroon van Riet Wille bevat dertien bekende sprookjes als Ali 
Baba, Hans en Grietje en Klein Duimpje Ze zijn bewerkt om zelf te lezen op 
AVI-M4. Bevat ook woordspelletjes, taalgrapjes, rijmpjes en zoekspelletjes. 
Gespeeld wordt met klank en vorm van woorden en zinnen, soms mooi 
uitgewerkt in de kleurenillustraties, die niet altijd geschikt zijn voor al te tere 
zieltjes. Vanaf ca. 7 jaar. 

 



Engelse readers 

 Readers uit o.a.de serie Penguin Kids voor kinderen die net beginnen met 
Engels op de basisschool. Ze zijn verdeeld over zes in moeilijkheidsgraad 
oplopende niveaus. Bevat ter verwerking enkele opdrachten. Een mp3 
audioversie is beschikbaar op de site van Pearson Longman. Met sprookjes 
als ‘Duimelijntje’ en ‘Belle en het beest’ en bekende verhalen als ‘De tovenaar 
van Oz’. 

 
Tips voor de bovenbouw 
 
Leesboek of ballonstrip 

 Als er ineens een vreemd object op het plein staat, kan de spionnenclub van 
Joost, Siri en Ronnie eindelijk eens aan de slag. Tijdens hun onderzoek 
komen ze in aanraking met abstracte kunst. De gekleurde tekeningen van de 
ballonstrip Het ding op het plein van Johan Klungel zijn karikaturaal, grappig 
en veelzeggend die het tot een goed leesbaar, aantrekkelijk leesboek met een 
volwaardige boodschap maken. Sluit aan bij de leesmethode Estafette, maar 
is ook los te lezen. Vanaf ca. 10 jaar. 

 
Informatieve boeken 

 Hoe leuk is het niet om een animatiefilmpje te maken? Govrien Oldenburger 
legt het stapsgewijs uit in Zelf animatievideo’s maken met je telefoon of tablet 
van. Aan bod komen o.a. een mooi decor, goed licht en de montage en 
experts vertellen over hun aanpak. De aantrekkelijke uitgave kwam samen 
met Cinekid tot stand. Vanaf ca. 9 jaar, ook voor moeizame lezers. 

 In Het boek van elindo beantwoordt de Nederlandse acteur Elindo Avastia, net 
als in het gelijknamige Ketnetprogramma, op aansprekende wijze allerlei 
vragen over internet. Helaas krijgen kinderen soms te maken met online 
pesterijen of een gehackt account. Ook hierop wordt ingegaan in dit kleurrijke 
leerzame boek over veilig internetten. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 

 
Vakliteratuur 

 Via Liefde voor letters en lezen wil Hetty van den Berg functionele 
geletterdheid van kinderen van 0 tot 7 jaar stimuleren en het risico op 
functioneel analfabetisme voorkomen (er zijn ca. 2,5 miljoen laaggeletterden in 
Nederland). Uiteraard is er ook aandacht voor leesplezier en boekoriëntatie. 
Aanrader voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van jonge 
kinderen. 

 
Jeugdfilms 

 De familiefilm Superjuffie van Martijn Smits is gebaseerd op het eerste deel 
van de boekenreeks van Janneke Schotveld. Juf Josje, de nieuwe juf van 
groep 6, heeft speciale krachten: ze kan met dieren praten en zodra ze hoort 
dat ergens een dier in nood is, neemt ze een hap van een krijtje en wordt 
Superjuffie die met een groene cape door de lucht vliegt om het dier te redden 

 
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

