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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Non-fictie jeugd  
• Het grote vouwboek van Janet Vink biedt 75 
originele vouwvoorbeelden waaraan kinderen veel 
plezier zullen beleven en veel van zullen leren. De 
auteur, bekend als de vouwjuf, gaat daarbij uit van de 
basisvouwsels van de doorgaande lijn van Fröbel. 
Bijzonder, en wellicht te gebruiken bij boekpromotie 
en knutselactiviteiten in o.a. jeugdbibliotheken en 
basisscholen, is dat Janet er ook bekende 
prentenboekfiguren mee vouwt, zoals Rupsje 
Nooitgenoeg, Boer Boris, Kikker en De Gruffalo. Ook 
komen alle cijfers en letters aan bod, die stapsgewijs 
na te maken zijn. Eigentijds vormgegeven 
knutselboek voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, 
zelfstandig vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Hannah is een Franstalig drama van de Italiaanse 
regisseur Andrea Pallaoro met in de hoofdrol 
topactrice Charlotte Rampling. De man van Hannah, 
een vrouw van eind zestig, belandt om onduidelijke 
redenen in de gevangenis. Hannah gaat schijnbaar 
onaangedaan door met haar gewone leven, maar uit 
kleine dingen wordt duidelijk hoe eenzaam ze is en 
dat ze wordt afgewezen door haar omgeving. 
Rampling kreeg in Venetië de prijs voor Beste actrice 
(Volpi Cup), Pallaoro was genomineerd voor de 
Gouden Leeuw. 
• Het drama The Post van Steven Spielberg is 
gebaseerd op ware gebeurtenissen. Katherine 
Graham (Meryl Streep) wordt in 1963 door de dood 
van haar man Philip uitgever van The Washington 
Post. In 1971 publiceert concurrent The New York 
Times delen uit geheime overheidsdocumenten over 
de Vietnam-oorlog, die later bekend werden als de 
‘Pentagon Papers’. Ook The Washington Post krijgt 
deze documenten in handen. Graham en haar 
hoofdredacteur Ben Bradlee (Tom Hanks) staan nu 
voor de keuze of ze ondanks een verbod door de 
rechter toch hieruit zullen publiceren. De film was 
genomineerd voor twee Oscars (Beste film en Beste 
hoofdrol) en zes Golden Globes. 

 
MLP Tip 25 (jeugd) 
 
Voorheen de MLP Top 25, nu de MLP Tip 25! Zowel 
de oude als de nieuwe lijst voor voorjaar/zomer 2018 
bevat boeken die geschikt zijn voor kinderen die niet 
zo graag uit zichzelf een boek pakken. De naam is 
gewijzigd omdat er, naast de bekende MLP titels, ook 
verrassende titels op staan. Zo zijn er o.a. opgeno-
men een dichtbundel, een kookboek en een wat 
moeilijker informatief boek dat kinderen als ze 
geïnteresseerd zijn in het onderwerp toch zullen 
kiezen. Het gaat bij de Makkelijk Lezen Tip 25 om 
boeken die aantrekkelijk, toegankelijk en uitnodigend 
zijn voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die moeite 
hebben met lezen. Zo is er voor elk wat wils: boeken 
met weetjes, strips, spannende of grappige verhalen, 
graphic novels, moppen, theaterleesboeken, luister-
boeken en speciale ‘makkelijk-lezen’ boeken. 
 
Op de Makkelijk Lezen TiP 25 staan recente boeken. 
In de bibliotheek zijn de meeste boeken te vinden op 
het Makkelijk Lezen Plein (MLP). Deze boeken zijn of 
worden aangeboden in de a.i.’s. Op onze site 
http://boekenopschool.nl/ is de lijst binnenkort 
beschikbaar.  
De Makkelijk Lezen TiP 25 wordt samengesteld met 
medewerking van het Makkelijk Lezen Plein 
(ProBiblio), een dyslexiespecialist, diverse 
kinderboekwinkels en uitgeverijen. Ook lezers, 
leerkrachten en ouders sturen tips. De Makkelijk 
Lezen TiP 25 verschijnt twee keer per jaar. Zie: 
http://www.makkelijklezenplein.nl/ 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 
Prijs 
 
2018-13-1247,  James. James Herriot :  
jrg. 2018, afl. 18 complete collection. Deze  
ppn 417284640 titel wordt in deze a.i.-week 

(22, 2018) opnieuw aan-
geboden vanwege een 
foutieve prijs.  
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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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2017-07-4283  Gaiman, Neil. Noorse goden,  
ppn 411111523 met het trefwoord: 

Mythologie; Scandinavië. 
Het is scheppend werk 
geworden.  

2017-25-2926  Gaiman, Neil. Norse  
ppn 408986344 mythology. met het 

trefwoord: Mythologie + 
Goden + Scandinavië.  

 Het is scheppend werk 
geworden.  

 
SISO 
 
2017-07-4283  Gaiman, Neil. Noorse goden,  
ppn 411111523 met het SISO-nummer 216.2. 

Het SISO-nummer wordt: 
Noors 862. De toegevoegde 
genres sf en vh worden 
verwijderd.  

2017-25-2926  Gaiman, Neil. Norse  
ppn 408986344 mythology. Het SISO-

nummer ontbreekt. Het 
SISO-nummer wordt: Noors 
862. De toegevoegde genres 
sf en vh worden verwijderd.  

 
PIM 
 
2017-07-4283  Gaiman, Neil. Noorse goden. 
ppn 411111523 De PIM-kenmerken 

ontbreken. De PIM-categorie 
wordt: 25 Sprookjes en 
Volksverhalen. Het PIM-
trefwoord wordt: Mythen.  

2017-25-2926  Gaiman, Neil. Norse  
ppn 408986344 mythology. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
25 Sprookjes en 
Volksverhalen. Het PIM-
trefwoord wordt: Mythen.  
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