
Marc Cordesius is een jonge leraar Frans aan het gymnasium. 
Vanwege zijn aangename verschijning krijgt Marc direct het 
vertrouwen van de rector en na verloop van tijd verwerft hij 
een eigen lokaal, maar voor hoe lang?

Suezkade
JAN SIEBELINK
Bovenbouw havo/vwo

Bestellen

Op een novemberochtend meldt de nieuwe geschiedenisleraar De 
Bree zich als invaller bij de school van directeur Bint. De Bree komt 
voor een pittige vuurdoop te staan: hij krijgt klas 4D toegewezen, 
bijgenaamd De Hel…

Bint
F. BORDEWIJK
Midden- en bovenbouw havo/vwo

Bestellen

Onze waardering voor de leraar is er iedere dag, maar vandaag een 
klein beetje extra. Daarom bieden we jou als leraar een lijstje met 
boekentips met de leraar in de hoofdrol en een paar praktische tips.

DAG VAN DE LERAAR

Nog geen licentie voor deze databanken? Vraag een 
proefaansluiting aan en ontvang een gratis lesplan waarmee je 
direct in je klas  aan de slag kan.

Vraag aan

De LiteRom en de Uittrekselbank zijn professionele bronnen boordevol 
betrouwbare uittreksels, recensies en andere achtergrondinformatie. 

Leerlingen hebben ook thuis toegang tot onze 
databanken. Handig voor huiswerkopdrachten en 

voorbereiding op mondeling of examen.

Boek zelf niet gelezen? Of is het alweer even 
geleden? Lees je snel en gemakkelijk in via onze 
databanken! 
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Schrijver M. had succes met een roman over de 
geruchtmakende verdwijning van geschiedenisleraar Jan 
Landzaat. Zijn mysterieuze benedenbuurman houdt hem 
scherp in de gaten. Wat heeft hij met de verdwijningszaak te 
maken?

Geachte heer M.
HERMAN KOCH
Bovenbouw havo/vwo

Bestellen

De Kraai is leraar Nederlands. Binnen een paar jaar zal hij van zijn 
welverdiende rust kunnen genieten. Als hij echter het slachtoffer 
wordt van een uit de hand gelopen grap, slaan bij hem de stoppen 
door. Of is het zijn ware aard die naar boven komt?

De leraar
BART KOUBAA
Bovenbouw havo/vwo

Bestellen

‘‘Ik wil mijn leerlingen leren om diep in een boek te 
duiken. De Uittrekselbank helpt ze daarbij.’’ 

docent Nederlands

Het dagboek van meester Staal, onderwijzer in hart en nieren. Hij 
hanteert een strakke discipline, maar blijft altijd menselijk en heeft 
hart voor ‘zijn’ kinderen. Hij staat voor zijn leerlingen klaar als het 
nodig is.

De gelukkige klas
THEO THIJSSEN
Bovenbouw havo/vwo

Bestellen

Laat leerlingen het onderdeel ‘Om over na te denken’ 
gebruiken ter voorbereiding op hun mondeling. Vol vragen 

die hen helpen het verhaal te analyseren en vragen die 
aanzetten tot zelfreflectie.
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