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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Non-fictie jeugd  
• In Vogels op reis gaat schrijver, journalist en 
gedragsbioloog Fleur Daughy in op allerlei vragen 
over de vogeltrek. Waarom trekken vogels soms 
helemaal naar de andere kant van de wereld en 
hoe weten ze wanneer ze moeten gaan en welke 
kant op? Ook gaat ze in op de invloed van het 
veranderende klimaat. Halverwege wordt op een 
zwarte achtergrond verteld over het rampscenario 
van 1965 toen in Engeland duizenden zangvogels 
neerstorten… Duidelijk geschreven en geïllustreerd 
met sfeervolle getekende illustraties in overwegend 
vrij zachte kleuren. Handig is dat op een wereldkaart 
de vogeltrek globaal wordt aangegeven. En ook al is 
er al veel onderzoek verricht, en zijn veel vragen 
inmiddels beantwoord: het blijft een mysterie, die 
vogeltrek! 
• In de populaire loser-stijl verscheen nu eens een 
informatief boek: Dagboek van een voetbalheld van 
Shamini Flint. De hoofdpersoon Marcus Davids 
(10, ik-figuur) moet van zijn vader op voetbal. Hij 
heeft daar totaal geen zin in, hij kent het jargon niet 
en is voortdurend de pineut. Zijn vader staat er ook 
op dat hij zijn belevenissen vastlegt in een dagboek. 
In vlotte dagboekteksten met veel grappige 
illustraties, volgt de lezer Marcus in zijn strijd tegen 
voetbal en zijn vader. Tussendoor leren kinderen o.a. 
wat een handsbal is, een hakje en een vrije trap. 
De uitgave zal qua vormgeving en onderwerp veel 
kinderen, ook jongens en moeizame lezers, 
aanspreken. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Spider-man: homecoming is een superheldenfilm 
van Jon Watts met in de hoofdrol Tom Holland, 
opvolger van Tobey Maguire en Andrew Garfield in 
de rol van Peter Parker alias Spider-man. Peter is 
een 15-jarige scholier die woont bij zijn tante en 
onder leiding van zijn mentor Tony Stark alias Iron 
Man (Robert Downey Jr.) leert om te gaan met zijn 
speciale krachten. Intussen krijgt hij in zijn alledaagse 
leven ook te maken met problemen als huiswerk, 
docenten, vrienden en meisjes. Winnaar van drie 
Teen Choice Awards.  

 
• De historische kostuumserie The crown begint in 
1947 als de 21-jarige prinses Elizabeth (Claire Foy) 
trouwt met prins Philip. In 1952 volgt ze haar vroeg-
tijdig overleden vader George VI op als Elizabeth II. 
Het eerste seizoen loopt tot 1955, er volgen waar-
schijnlijk nog zes seizoenen. De serie won twee 
Golden Globes en drie Prime Time Emmy’s.  
• Het drama The Circle van James Ponsoldt is 
gebaseerd op het boek (2013) van Dave Eggers. 
Mae Holland (Emma Watson) is net afgestudeerd en 
heeft een saai baantje als helpdeskmedewerker. 
Dankzij haar vriendin wordt ze aangenomen bij The 
Circle, een groot softwarebedrijf dat de persoonlijke 
e-mails van de gebruikers, hun sociale media, 
betalingsverkeer en aankopen met elkaar verbindt. 
Mae wordt onderdeel van een warme gemeenschap 
waar iedereen deelneemt aan groepsactiviteiten, 
maar ze raakt ook haar privacy en autonomie kwijt.  
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-27-4389,  Examenbundel. 
jrg. 2017, afl. 42,  Examenbundel vmbo  
nr. 299 gt/mavo Nederlands.  
ppn 411297295 De titel vervalt omdat de 

titelbeschrijving niet ge-
koppeld is. De titel wordt 
in deze week (a.i.-week 45, 
2017) opnieuw aangeboden.  

 
 



 



 
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 
 
Hoofdwoorden 
 
2017-11-0490  Reynolds, Aaron.  
ppn 40917601X Scharminkel uit de steentijd. 

Het hoofdwoord wordt: 
McAndrew, Phil.  

2016-17-4286  De Roos, Jellie. Juf klapt uit  
ppn 402274377 de school. Het hoofdwoord 

wordt: Roos, Jellie de.  
 
SISO 
 
2017-04-2804  Wellinghoff, Karel. Het harde  
ppn 408655356 paradijs, met het SISO-

nummer: 158.1. Het SISO-
nummer wordt: 158.2.  

 
Genre-indeling 
 
2017-11-0464 Pullman, Philip. Aan boord 
ppn 409176656 van het spookschip, met 

genre: st. Het genre wordt: 
sf.  
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