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Aanbod 

 (Prenten)boeken die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek 
vriendschap zijn o.a. Grote Beer en Kleine Bever van Rian Visser, Het 
geweldig grote vriendjesboek van Mary Hoffman en Het mooie dorpje 
Mooiezon van Edward van de Vendel.  

 Vijf nieuwe delen uit de reeks Samenleesboeken van diverse auteurs en op 
verschillende leesniveaus. 

 Voor media-educatie is de serie Digitale planeet geschikt. In de drie delen is er 
aandacht voor computers, programmeren en veilig online.  

 Er zijn nu ook meeluisterversies bij twee informatieve boeken, namelijk Enter 
de game zone (als je durft) en Dansen is stoer, man! 

 Het kijk- en-zoekboek Fiets! van Alison Farrell staat garant voor urenlang kijk- 
en leesplezier. 

 In Samenleren op een superdiverse school zet Ria Goedhart voor 
leerkrachten de zaken rond diversiteit goed op een rijtje. 
 
Behalve boeken staan in de Onderwijsrecensies geschikte luisterboeken, cd’s 
en films. Voor de leerkrachten hebben we een selectie gemaakt uit de 
vakliteratuur. 

 
MLP Tip 25, met makkelijk lezen boeken 

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. 
opgenomen 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).  
 
Op onze site http://boekenopschool.nl/  is de lijst opgenomen bij de 
Advieslijsten. 
De Makkelijk Lezen TiP 25 wordt samengesteld door 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/. 

 
Enige informatieve boeken uitgelicht 

 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 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. 

 Wat wil je later worden: geheim agent, danser(es), hacker of rioolinspecteur? 
In Van boswachter tot YouTuber : kies het leukste beroep van de wereld van 
Arwen Kleyngeld vertellen 25 mensen over hun spannende of bijzondere baan. 
We lezen wat er zo bijzonder is aan hun beroep en wat ze zoal meemaken. 
Zowel de leuke als de minder leuke dingen komen aan bod. Bijzonder zijn ook 
de verhalen van bekende mensen als astronaut André Kuipers, voetballer Kika 
van Es en YouTuber Dylan Haegens. Zo zet dit rijk geïllustreerde boek 
kinderen aan het denken over hun toekomstdromen en talenten. 

 In Insecten onder de loep leidt François Lasserre, entomoloog, ons enthousiast 
rond in zijn museum dat vol ligt met bekende en ook onbekende insecten. 
Opvallend is dat de insecten niet zijn ingedeeld in klassen enz., maar op 
eigenschap of leefwijze. Zo zijn er de meesterzangers, illegale huisgenoten en 
reizigers. Op talloze illustraties zijn de insecten levensecht afgebeeld. Daarbij 
staan niet al te lange, op kinderen gerichte teksten die soms ook grappig zijn. 
Kortom, in deze grote uitgave wordt een unieke blik gegeven op de wondere 
wereld van insecten en kriebelbeestjes. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. 

 Het gaat niet zo geweldig met de aarde. Kinderen lijken dat vaak nog beter te 
snappen dan volwassenen. In Groene voeten geeft Lotte Stegeman, die 
jarenlang als hoofdredacteur werkte voor Kidsweek en 7Days, de jeugd 
handvaten om zelf in actie te komen. Het is een rijk geïllustreerd doe- en 
denkboek over duurzaamheid en het milieu. Allerlei vragen worden 
beantwoord, zoals: hoe zit het nu precies met koeienscheten, benzineslurpers, 
plastic soep en klimaatverandering? Welke groene ontdekkingen werken echt? 
Dit optimistische boek over duurzaamheid staat vol met tips om je voetafdruk 
zo klein mogelijk te houden. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. 

. 
Hogere AVI-niveaus  
In de recensies en bij niveau/leeftijd staan soms ook AVI-niveaus bij andere boeken 
dan de eerste leesboekjes (E-boeken). Dit betreft boeken voor niveaus hoger dan 
AVI-E4, bv. B-E6. Deze hogere AVI-niveaus geven we alleen aan bij boeken die de 
uitgeverijen zelf officieel hebben laten doormeten door het Cito. Deze boeken 
hebben een Cito-stempel met het AVI- en CLIB-niveau.. 
 
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 

https://www.nbdbiblion.nl/sites/nbdbiblion.nl/files/bo_1803.pdf


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 
 
 
 


