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Groep 6
Thema 6 Zoek je ruzie?
Titel: Bang voor meester Tark?
Auteur en illustraties: Sanne de Bakker en Jenny Bakker
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Goor, Houten 2003
(ISBN 9789000034697)
Inhoud:
In dit verhaal vol vaart, spanning en humor is meester Tark een karikatuur van een
onderwijzer. Zijn pestgedrag moet dan ook met een korreltje zout worden genomen. Hij wentelt
een probleem uit zijn eigen jeugd af op de kinderen in de klas.
Als Hermien na een verhuizing voor het eerst bij hem in de klas komt schrikt ze van zijn stem. Hij
gromt en schuurt en het klinkt metaalachtig en doordringend. Zijn zoontjes zitten op dezelfde
school en volgen hun vaders voorbeeld op de voet. Hermien staat stevig in haar schoenen en met
behulp van haar fantasie lukt het haar om het pesten en het terroriseren van de meester te
verwerken. Tot de maat vol is. Dan verzint zij samen met haar vriendin een plan waarmee ze voor
altijd met meester Tark af kunnen rekenen. De grijze illustraties, soms over een of twee pagina’s,
passen bij het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar.
Om dit boek voor de ‘betere’ lezer ook toegankelijk te maken voor kinderen met leesproblemen is
het op Daisy-rom gezet.

Titel: De brief in de fles
Auteur en illustraties: Vivian den Hollander en Saskia Halfmouw
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2005
(ISBN 9789027662071)
Inhoud:
In korte en eenvoudige zinnen is dit boek speciaal geschreven voor kinderen met
leesproblemen. Om het lezen te stimuleren, wordt het eerste hoofdstuk op een luistercd
voorgelezen. Mat speelt graag buiten en beleeft veel plezier aan het pesten van Eva. Ties, de vriend
van Mat, vindt dat gedrag niet leuk en probeert Mat tegen te houden. Pas nadat de vrienden op een
eiland vastzitten omdat hun zelfgebouwde vlot weg is gedreven, verandert er wat. Mat en Ties
vragen in een brief per fles om hulp en als Eva hen komt redden, schaamt Mat zich voor zijn gedrag.
Gelukkig geeft Eva hem de kans om alles goed te maken.
Niveau: Zelf lezen vanaf 8 jaar. AVI 3
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Titel: Slopie
Auteur en illustraties: Joke van Leeuwen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004
(ISBN 9789045100906)
Inhoud:
Vol humor en inlevingsvermogen geschreven en getekend verhaal over de
hilarische belevenissen van Slopie die door de souffleur van het theater
gechanteerd wordt nadat Tonnus, haar vader de theaterzaal heeft gesloopt. Na de
sloop neemt de oude souffleur (voorzegger) die altijd in de theaterzaal leefde, zijn intrek in de
kelder van Slopies huis. Hij is uit op wraak maar zal Tonnus niets doen zolang Slopie hem werk
bezorgt. Zo helpt hij haar door een spreekbeurt heen door haar de tekst woord voor woord in te
fluisteren. Haar ouders zijn zo diep onder de indruk als Slopie teksten uit oude theaterboeken
voordraagt dat ze haar inschrijven voor een tv-show. Ook daar fluistert de voorzegger haar weer
alles in en Slopie wordt beroemd. Het wordt steeds ingewikkelder om te voorkomen dat de gemene
voorzegger zijn dreigement uitvoert, Tonnus kapot te maken.
Als Slopie, mede door het opdringerige en leugenachtige mediacircus en het gedrag van de
voorzegger, beseft dat haar leven steeds leugenachtiger wordt, biecht ze alles aan haar ouders op.
De gebeurtenissen en gedachtekronkels wisselen zich in een stroomversnelling in woord en beeld af
zoals dat alleen in de boeken van Joke van Leeuwen kan.
Niveau: Vanaf 9 jaar.
Om dit boek voor de ‘betere’ lezer ook toegankelijk te maken voor kinderen met leesproblemen is
het op Daisy-rom gezet.

Titel: De verschrikkelijke steen
Auteur en illustraties: Tosca Menten en Elly Hees
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Goor, Haarlem 2007
(ISBN 9789047501619)
Inhoud:
Dat spanning, fantasie en humor goed samengaan, blijkt in dit verhaal dat vanuit
het perspectief van Foppe wordt verteld. Foppe probeert zijn tweelingbroer Stef
te beschermen tegen de pestpraktijken van de nieuwe klasgenoot Leo. Leo is zo
gemeen dat Foppe daar niet tegen opgewassen is. Hun moeder ligt in ziekenhuis dus daar kunnen ze
geen hulp van verwachten. De ontmoeting met een dwerg, die Stef een steen met magische
krachten geeft, lijkt uitkomst te bieden. Maar Stef verliest uit het oog hoever hij kan gaan met zijn
wraakacties en Foppe weet niet hoe hij hem moet afremmen. De illustraties benadrukken het
humoristische element in het verhaal.
Niveau: Vanaf 9 jaar, AVI 6.
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Titel: Ruzie om een poes
Auteur en illustraties: Maria van Velzen en Marja Meijer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Clavis, Hasselt (B) 2005
(ISBN 9789044804317)
Inhoud:
In dit vlot geschreven verhaal spelen twee thema’s een rol: liefde voor dieren en
angst voor ruzie. Deze twee thema’s zijn samen gevoegd op het moment dat Tess
een katje mag uitzoeken terwijl haar vader niet van dieren houdt.
De aanwezigheid van de kat lijkt de aanleiding van de vele ruzies tussen haar vader en moeder te
zijn. Ze schreeuwen zo vaak tegen elkaar dat Tess aan hun gezichtsuitdrukkingen en de toon van de
stemmen precies kan voorspellen wanneer het begint.
Tess heeft spijt dat ze het katje genomen heeft. Als de ouders van haar vriendin na een heftige
ruzie gaan scheiden is ze bang dat dit ook het lot van haar ouders wordt. Op een dag is de ruzie zo
heftig dat Tess wegloopt. Ze vindt bij haar opa een aandachtig oor voor haar verhaal. Vervolgens
treedt hij op als bemiddelaar en confronteert haar ouders met de gevolgen van hun ruzie.
De illustraties zijn zwart-wit.
Niveau: Vanaf 8 jaar, AVI 7.
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