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Aanbod 

 Kinderen kunnen zich spiegelen aan beroemde mensen als Marie Curie, 
Charles Darwin, Albert Einstein en Mahatma Gandhi. Zij zijn immers ook ooit 
kind geweest! In de reeks Kleine helden vertelt de hoofdpersoon zelf in grote 
lijnen over zijn leven en werk. 

 Acht Engelse aantrekkelijke leesboekjes uit de reeks Little gems, in een 
gemakkelijk te lezen lettertype, uitermate geschikt om in de bovenbouw mee 
te starten.  

 Veel makkelijk lezen boeken zoals Het dagboek van Nurdius Maximus in 
Belgica van Tim Collins, met aantrekkelijke lay-out en grappige illustraties. 

 Ook Dog man van Dav Pilkey, in stripvorm maar met het formaat van een 
leesboek, is aantrekkelijk voor moeizame lezers.  

 Actueel is Give it a go! Van Marian Bruggink over meertaligheid en vroeg 
vreemdetalenonderwijs in groepen 1 t/m 3.  

Behalve boeken staan in de Onderwijsrecensies geschikte luisterboeken, cd’s en 
films. Voor de leerkrachten hebben we een selectie gemaakt uit de vakliteratuur. 
 
Meelees-cd’s of meeluistercode 
Al een tijdje worden in deze selectie boeken van Uitgeverij Bontekoe opgenomen, die 
voorzien zijn van een meeluistercode. Hiermee kunnen kinderen de op AVI-niveau 
voorgelezen tekst op de website meeluisterboek.nl. meelezen. De mogelijkheid om 
het boek met een meelees-cd te bestellen, vervalt vanaf heden.  
Als u nog niet bekend bent met de methode van de meeluistercode, kunt u bij 
Uitgeverij Bontekoe een demo-meeluisterboekje aanvragen: 
info@uitgeverijbontekoe.nl. 
 
Tips voor prentenboeken 

 Bijzonder is Voor altijd en even, een prentenboek waarin de lezer samen met 
een jongetje en zijn ouders een reis aflegt naar zijn grootouders. Of is het naar 
later? Wat is tijd eigenlijk, en hoe gaat hij voorbij? Als je tijd samen beleeft, 
maakt het helemaal niet uit hoe lang iets duurt. De prachtige, dromerige 
illustraties tonen een wereld waarin je voor altijd zou willen blijven. 

 Beer of geen beer (we gaan het zien) van Karl Newson en Anuska Allepuz 
gaat over een ontwapenende beer die niet meer weet wie hij is. Is hij een 
vogel, een eland of een eekhoorn? Maar hij kan niet vliegen, lust geen gras en 
heeft last van hoogtevrees. Wat is hij dan wel? De grappige, kleurrijke 
illustraties en soepel lopende tekst op rijm, vertaald door Bette Westera, 
maken deze mooi verzorgde uitgave een feest om voor te lezen. . 

 
Opvallend verhalend boek 

 Naar de rand van de wereld is een mooie toevoeging aan het indrukwekkende 
oeuvre van Dirk Weber, waarmee hij al twee keer een Zilveren Griffel 
verdiende. Na de Crisis bestaat de wereld waarin Abe leeft uit kleine 
boerendorpen waarin kennis en techniek verboden zijn. Op het delen van 
kennis staan gruwelijke straffen. De voltrekking van twee van zulke straffen 
zet een vijftal kinderen, onder wie Abe, ertoe aan te vluchten. De personages 
zijn sterk uitgewerkt in dit fantasyboek voor kinderen vanaf ca. 11 jaar. 
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Enige informatieve boeken uitgelicht 

 Waarom zouden kinderen niet hun eigen land kunnen maken? In Bouw je 
eigen land laat Pieter Vandenbroecke zien hoe je dat in 15 stappen kunt doen. 
Via allerlei teken- en schrijfopdrachten krijgt het land steeds meer vorm. 
Tussendoor staan weetjes over Nederland en andere landen. Kleurrijk 
vormgegeven boek, origineel qua opzet, waar kinderen op creatieve wijze mee 
aan de slag kunnen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 

 Is er overal voldoende drinkwater? Hoe zijn rijk en arm verdeeld? Hoe 
gebruiken we internet? In Ontdek de wereld in 22 kaarten kunnen kinderen de 
antwoorden op dit soort vragen vinden. De kaarten laten de wereld en haar 
bewoners zien. Aan bod komen thema’s als onderwijs, globalisering en 
mensenrechten, maar ook de toekomst van onze planeet. Door deze 
interessante atlas (43 cm) leren kinderen de wereld beter te begrijpen en zet 
ze aan tot nadenken. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 

 De berglemmingen, die op de hoogvlaktes van Noorwegen leven, krijgen 
ontzettend veel baby’s. Waar moeten die allemaal heen? Dit is een van de 26 
dieren die aan bod komt in Allemaal onderweg van Laura Knowles. Op fraaie 
paginagrote kleurenillustraties zien en lezen we wat voor reis dieren soms 
afleggen en waarom. Op een wereldkaart kunnen kinderen zelf aanwijzen hoe 
hun reis verloopt. In het najaar wordt het vervolg verwacht Allemaal thuis. 
Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. 

 In Nu is later vroeger: een boek over de tijd onderzoekt de eigenzinnige 
alleskunstenaar Joke van Leeuwen op nieuwsgierig makende en creatieve 
wijze het begrip tijd. Kun je twee dagen achter elkaar jarig zijn? En hoe kan 
beweging stilstaan? De tekst is informatief, zit vol knipogen en 
understatement, zet aan tot verwondering, maar ook tot nadenken en is vlot 
leesbaar. Geslaagde, originele publicatie voor kinderen vanaf ca. 10 t/m 14 
jaar. 

 
Vakliteratuur 

 In de vierde druk van Open Boek : handboek voor leesbevordering door Jos 
Walta is de inhoud verdiept en verbreedt. Het sluit aan bij de cursus Open 
Boek, opleiding leescoördinator, maar is ook los daarvan goed bruikbaar. De 
auteur gaat ervanuit dat de leescoördinator de spin in het web van de 
leesbevordering is. Een aantrekkelijke schoolbibliotheek is daar de motor van 
en de boekenkring fungeert als rotonde van de leesbevordering. In deze 
heruitgave is nu ook aandacht voor verhalen voor wereldoriëntatie en kunst-
educatie.  

 
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. 
 
Selectie 
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 
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