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DEZE  

EDITIE 
 

Alle geselecteerde titels zijn te  

vinden op onze databanken en 

webshop! 

 

De leukste geselecteerde titels voor 

VOLWASSENEN en JEUGD 

 

 

Succes in het nieuwe schooljaar! 

  

BACK2SCHOOL LEESLIJST 
 

INTRODUCTIE 

 

Het is weer zover, de zomervakantie is voorbij 

en je zit weer in de schoolbanken. Wil jij je 

extra voorbereiden op dit jaar? Lees dan een 

van de volgende boeken en waan je alvast in 

het schoolleven. 
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HET MOOIE SEIZOEN  
KEES VAN BEIJNUM  
Arno besluit na een vernederende ervaring met klasgenoten niet meer terug naar zijn middelbare 

school te gaan. Om zijn verzuim voor zijn moeder te verbergen, duikt hij dagelijks onder in de nabijge-

legen villa van Christian, een alleenstaande oud-leraar. Maar dan wordt er op een dag ‘pedo’ op Chris-

tians brievenbus geverfd. 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

GEACHTE HEER M. 
HERMAN KOCH  
De eens zo gevierde schrijver M. had zijn grootste succes met een roman over de geruchtmakende 

verdwijning van Jan Landzaat. Deze leraar geschiedenis verdween na een korte affaire met een bloed-

mooie leerlinge. M’s mysterieuze benedenbuurman houdt hem scherp in de gaten. Wat heeft hij met 

de verdwijningszaak te maken? 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

 

 

SUEZKADE   
JAN SIEBELINK  
Marc Cordesius is een jonge leraar Frans aan het gymnasium. Vanaf de eerste dag is hij onder de in-

druk van zijn leerlinge Najoua. Marc krijgt direct het vertrouwen van de rector en na verloop van tijd 

verwerft hij een eigen lokaal. Voor hoe lang gaat dit goed? 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

DE GELUKKIGE KLAS 
THEO THIJSSEN  
De gevoelige geschiedenis van meester Staal met zijn klas, de schoffies, waar hij alles uit probeert te 

halen wat er in zit. 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

‘’Het mooie seizoen gaat over ons en onze 

wanhoop, maar ook over de hoop en de wil er 

iets van te maken. Niet hip misschien, wel ur-

gent, actueel en erg goed.’’ 

 

Koen Eykhout, Dagblad de Limburger 

 
 
 

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/565897/het-mooie-seizoen?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Beijnum%2C%20Kees%20van/Het%20mooie%20seizoen?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/447112/geachte-heer-m?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Koch%2C%20Herman/Geachte%20heer%20M?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/295354/suezkade?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Siebelink%2C%20Jan/Suezkade?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/295287/de-gelukkige-klas?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Thijssen%2C%20Theo/De%20gelukkige%20klas?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://shop.nbdbiblion.nl/product/het-mooie-seizoen-roman?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dhet%20mooie%20seizoen&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2016275466
https://shop.nbdbiblion.nl/product/geachte-heer-m-2?overlay=/zoeken/auteur/koch-herman-114185%3Fkeyword%3Dgeachte%20heer%20m&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2014461615
https://shop.nbdbiblion.nl/product/suezkade-roman-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dsuezkade&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2009274867
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-gelukkige-klas?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20gelukkige%20klas&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2014335987
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DE LESSEN VAN MEVROUW LOHMARK   
JUDITH SCHALANSKY  
Inge Lohmark, docent biologie, staat erom bekend dat ze haar leerlingen zonder woedeaanvallen kort 

kan houden. Maar als Inge gevoelens begint te ontwikkelen voor een leerlinge uit de derde klas die de 

gebruikelijke haat-liefdeverhouding voor de jeugd overstijgen, raakt haar ‘biologistische’ wereldbeeld 

aan het wankelen. 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS   
DONNA TARTT  
Richard Papen gaat Grieks studeren aan het Hampden college in Vermont. Hij raakt bevriend met 

Henry, Camilla, Charles, Francis en Bunny. Wanneer Henry vertelt dat zij bij een uit de hand gelopen 

ritueel een boer hebben gedood, is hij bang dat ze zullen worden verraden door Bunny. Henry’s oplos-

sing voor dit probleem gaat wel heel ver. 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

NIEMAND IN DE STAD  
PHILIP HUFF  
Philip Hofman woont in het Weeshuis, een statig studentenhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht 

met elf andere bewoners. Op een dag ontmoet hij de beeldschone Karen. Zij zet een keten van ge-

beurtenissen in gang die de zorgvuldig opgebouwde illusie van het Weeshuis te gronde richt, met 

grote gevolgen voor de bewoners. 

 

Niveau: Volwassenen, bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

ALASKA   
ANNA WOLTZ  
Op de eerste dag van het schooljaar weet Sven het zeker: hij moet een briljante stunt uithalen. Anders 

is hij meteen die zielige jongen uit 1b. Parker wil juist onzichtbaar zijn. Ze heeft net de ergste zomer 

van haar leven achter de rug en vertrouwt niemand meer. Dan ontdekt ze dat Alaska, de hond die 

eerst van háár was, nu bij Sven woont – als zijn hulphond. Overdag wil Parker niks te maken hebben 

met Sven, dus er zit maar één ding op. Als ze Alaska ooit nog wil zien, moet dat 's nachts. 

 

Niveau: Jeugd, onderbouw vmbo/havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

‘’Woltz toont vooral dat ze in de kracht van haar 

lezersgroep gelooft, en dat is een belangrijke 

sleutel tot haar succes.’’ 

 

Vanessa Joosen, De Standaard 

 
 

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/440272/de-lessen-van-mevrouw-lohmark?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Schalansky%2C%20Judith/De%20lessen%20van%20mevrouw%20Lohmark?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/616377/de-verborgen-geschiedenis?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Tartt%2C%20Donna/De%20verborgen%20geschiedenis?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/408851/niemand-in-de-stad?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Huff%2C%20Philip/Niemand%20in%20de%20stad?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/558642/alaska?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Woltz%2C%20Anna/Alaska?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-lessen-van-mevrouw-lohmark?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20lessen%20van%20mevrouw%20lohmark&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2014315098
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-verborgen-geschiedenis?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Ddonna%20tartt&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2017274303
https://shop.nbdbiblion.nl/product/niemand-de-stad-roman-2?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dniemand%20in%20de%20stad&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2017451045
https://shop.nbdbiblion.nl/product/alaska-1?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dalaska&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2016252969
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HET ONGEMAKKELIJKE DAGBOEK VAN 

HENRY K. LARSEN  
SUSIN NIELSEN  
In het leven van de dertienjarige Henry heeft zich een groot drama afgespeeld rond zijn broer. Nadat 

‘het’ gebeurd is, doet Henry er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand, inclusief leerlingen op zijn 

nieuwe school, bemoeizuchtige nieuwe buren en zijn therapeut, erachter komt wat ‘het’ is. 

 

Niveau: Jeugd, onderbouw vmbo/havo/vwo  

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

ONDER MIJN HUID  
MARLIES SLEGERS  
Coco is al heel lang verliefd op Nick. Ze is dan ook helemaal in de wolken als Nick laat merken dat hij 

haar ook leuk vindt. Wanneer hij vraagt haar een naaktfoto te sturen, aarzelt ze, maar doet het toch 

wanneer hij belooft alles meteen te deleten. Het lijkt goed te gaan, totdat... 

 

Niveau: Jeugd, bovenbouw vmbo, onder- en middenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

HET MEISJESMANIFEST  
CARLIE VAN TONGEREN  
De twintigjarige Oscar woont nog bij zijn ouders in Dingle, Idaho en heeft een saai leven. Maar dan 

komt Agnes met haar moeder in het dorp wonen en lijkt  

iedereen te betoveren. Alleen Oscar denkt dat ze nep is en mensen manipuleert. Agnes richt zich op 

Oscar en trekt hem uit zijn trage dagelijkse bestaan.  

 

Niveau: Jeugd, bovenbouw vmbo, middenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

 

THIRTEEN REASONS WHY  
JAY ASHER  
De twintigjarige Oscar woont nog bij zijn ouders in Dingle, Idaho en heeft een saai leven. Maar dan 

komt Agnes met haar moeder in het dorp wonen en lijkt iedereen te betoveren. Alleen Oscar denkt 

dat ze nep is en mensen manipuleert. Agnes richt zich op Oscar en trekt hem uit zijn trage dagelijkse 

bestaan.  

 

Niveau: Jeugd, bovenbouw vmbo, middenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

‘’Thirteen reasons why lijkt bijna een de-

tective. De plot zit goed in elkaar en dat 

is knap. Want om dertien redenen voor 

de zelfgekozen dood van Hannah op te 

sommen (…) is een hele klus.’’ 

 

Tineke Smith-Nieuwenhuis,  

Reformatorisch Dagblad 

 

 

 

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/599678/het-ongemakkelijke-dagboek-van-henry-k-larsen?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Nielsen%2C%20Susin/Het%20ongemakkelijke%20dagboek%20van%20Henry%20K.%20Larsen?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/566577/onder-mijn-huid?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Slegers%2C%20Marlies/Onder%20mijn%20huid?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/624097/het-meisjesmanifest?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Tongeren%2C%20Carlie%20van/Het%20meisjesmanifest?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/295635/thirteen-reasons-why?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Asher%2C%20Jay/Thirteen%20reasons%20why?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://shop.nbdbiblion.nl/product/het-ongemakkelijke-dagboek-van-henry-k-larsen-die-dit-alleen-maar-opschrijft-omdat-het-van?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dhet%20ongemakkelijke%20dagboek%20van%20henry%20k%20larsen&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2018114979
https://shop.nbdbiblion.nl/product/onder-mijn-huid-4?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Donder%20mijn%20huid&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2017110812
https://shop.nbdbiblion.nl/product/het-meisjesmanifest?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dhet%20meisjesmanifest&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019131202
https://shop.nbdbiblion.nl/product/thirteen-reasons-why-een-testament-1?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dthirteen%20reasons%20why&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2011051577
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DE VOORDELEN VAN ONBEANTWOORDE 

LIEFDE  
BECKY ALBERTALLI  
Wat moet je doen als je zestien bent en nog nooit een jongen hebt gezoend? Molly Peskin-Suso wilde 

dat ze het wist. Ze kan 26 jongens opnoemen die ze heel erg leuk vindt (of vond), maar heeft er pre-

cies nul gezoend. Zou het advies van haar tweelingzus Cassie helpen? 

 

Niveau: Jeugd, bovenbouw vmbo, middenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

54 MINUTEN  
MARIEKE NIJKAMP  
Paniek barst los in de aula van Opportunity High School wanneer een leerling begint te schieten en de 

andere leerlingen tot hun afgrijzen ontdekken dat ze als ratten in de val zitten. Maar sommigen van 

hen hebben meer reden om bang te zijn voor de schutter dan anderen... 

 

Niveau: Jeugd, bovenbouw vmbo, middenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 

 

 

ER IS GEEN VORM WAARIN IK PAS  
ERNA SASSEN 
Een van de grootste nadelen van volwassenen: ze denken altijd beter te weten dan jijzelf wat er met 

jou aan de hand is, maar ze hebben meestal geen flauw idee. Dat komt ook omdat wij ze niks vertel-

len. Sommigen dingen kun je niet vertellen. Over liefde bijvoorbeeld. En hoe stom je bent geweest. 

 

Niveau: Jeugd, midden- en bovenbouw havo/vwo 

 
Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier. 

 

 
 

 

‘’De voordelen van onbeantwoorde liefde is een 

echt zomerboek met levensechte karakters, veel 

vriendinnengedoe, een paar stevige zussenruzies 

en een wensvervullend einde.’’ 

 

Annemarie Terhell, 7Days 

 

Naar de webshop

Naar de webshop

Naar de webshop

https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/591577/de-voordelen-van-onbeantwoorde-liefde?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Albertalli%2C%20Becky/De%20voordelen%20van%20onbeantwoorde%20liefde?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/574097/54-minuten?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Nijkamp%2C%20Marieke/54%20minuten?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/564778/er-is-geen-vorm-waarin-ik-pas?utm_source=Webinar_Back2School&utm_medium=email&utm_campaign=September20
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Sassen%2C%20Erna/Er%20is%20geen%20vorm%20waarin%20ik%20pas?utm_source=webinar_back2school&utm_medium=email&utm_campaign=september20
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-voordelen-van-onbeantwoorde-liefde?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20voordelen%20van%20onbeantwoorde%20liefde&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2016474319
https://shop.nbdbiblion.nl/product/54-minuten-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3D54%20minuten&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2017253121%20https://shop.nbdbiblion.nl/product/54-minuten-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3D54%20minuten&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2017253121
https://shop.nbdbiblion.nl/product/er-geen-vorm-waarin-ik-pas?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Der%20is%20geen%20vorm%20waarin%20ik%20pas&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2016132056

	‘’Woltz toont vooral dat ze in de kracht van haar lezersgroep gelooft, en dat is een belangrijke sleutel tot haar succes.’’
	Vanessa Joosen, De Standaard

