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Groep 6
Thema 8 Bij andere mensen thuis
Titel: De volle villa
Auteur en illustrator: Jorien de Bruijn en Peter van Hugten
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2007
(ISBN 9789046802076 )
Inhoud:
In een vlotte stijl met veel dialogen wordt op originele en boeiende wijze een
absurd verhaal zeer geloofwaardig neergezet. Morris, Mercedes en hun ouders
worden na een vakantieweekeind geconfronteerd met het feit dat er een vreemd gezin met ook nog
zeven honden in hun huis is getrokken. De dochter, Frida, is een klasgenoot van Morris. Ze zijn hun
huis uitgezet en zagen geen andere uitweg. Deze vreemde situatie zorgt niet alleen voor hilarische
toestanden, maar ook voor ontroering en een warme vriendschap tussen Morris, Frida en de honden.
Zij zijn superieur aan de volwassen en slagen erin problemen op te lossen door de honden op te
leiden tot blindengeleidehonden. De zwart-wit-illustraties sluiten goed aan op het verhaal en
benadrukken de rol van de honden, de gespannen relatie tussen de ouderparen en de
maatschappijkritische ondertoon van het verhaal.
Niveau: Vanaf 9 jaar. AVI 8

Titel: De 1001 geheimen van Eva Zout
Auteur: Judith Eiselin
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045102986)
Inhoud:
De taal in dit boek is eenvoudig, maar Eva’s probleem gecompliceerd en
uitzichtloos.
Levensecht, sfeervol en herkenbaar wordt vanuit het perspectief van Eva mee
gekeken naar haar leven en het leven van anderen. Omdat ze op school niet echt geaccepteerd en
veel gepest wordt en thuis geen aandacht krijgt, trekt Eva zich terug in haar eigen wereld van
spionage. Ze wil spion worden en oefent in het begluren van mensen en wat ze doen. Zo leert de
lezer haar vriendin, haar familie, de klasgenoten en de Russische leraar steeds beter kennen. Ze
gaat helemaal op in haar fantasie en ontdekt dat mensen vaak anders zijn dan ze lijken. Als haar
enige vriendin haar in de steek laat, het pesten toeneemt en blijkt dat er thuis dingen gebeuren die
voor haar geheim worden gehouden, verliest zij de greep op de gebeurtenissen. Ze pakt haar
spullen en haar kat en gaat er vandoor.
Hoe het met Eva Zout afloopt staat in de verhalenbundel Vakantie op Wadsoog. Eva heeft dan twee
kleine zusjes en ontmoet op het eiland de Spijker en de Sluike, een leuke tweeling.
(ISBN 90 451 0123 8)
Niveau: Vanaf 9+ jaar. AVI 7
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Titel: Meneer De Haan
Auteur en illustrator: Anke Kranendonk en Han Janken
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2003
(ISBN 9789027648242)
Inhoud:
In korte zinnen en eenvoudige taal wordt in dit realistische en intrigerende
verhaal uit de doeken gedaan hoe ongemakkelijk een situatie bij andere mensen
thuis kan zijn. Omdat de sfeer in het huis van Peps nieuwe vriendin nogal afwijkt
van wat Pep gewend is en de vader zich vreemd gedraagt, voelt Pep zich daar niet op haar gemak.
Terwijl haar vriendin slaande ruzie met haar oudere zus krijgt en er heftige scheldwoorden worden
geschreeuwd, doet de moeder daar niets op uit. De vader maakt doorlopend grievende en
seksistische opmerking. Omdat hij ook nog telkens dichtbij Pep komt zitten en met zijn mond vlak
bij haar oor iets geks doet, verzint ze uitvluchten om maar niet met haar vriendin mee te hoeven.
Peps moeder, die merkt dat er iets aan de hand is neemt zelf poolshoogte en doet de zelfde
ervaring op. Pep is opgelucht en gelukkig met haar eigen gewone moeder. Paginagrote zwart-witillustraties sluiten goed aan op de tekst.
Niveau: Vanaf 9 jaar. AVI 5

Titel: Iep
Auteur en illustrator: Joke van Leeuwe n
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004 (10e dr./1e
dr.1996) (ISBN 9789045104447)
Inhoud:
Iep! gaat op toegankelijke en sprankelende wijze over vrijheid, liefde en het
onvermogen opgroeiende kinderen aan huis te binden. Ze moeten uitvliegen. De
vogelkenner Warre vindt het vogelmeisje, met vleugels in plaats van armen en
neemt haar mee naar huis. Iep, het wezentje dat half mens, half vogel is, laat zich niet aan huis
binden. Zelfs niet met de krachtige en toegewijde inzet waarmee Tine en Warre haar proberen op
te voeden tot een beschaafd meisje. Ze leert wel een beetje praten maar kan van de klinkers alleen
maar de i zeggen. Ze is ontembaar en ook de Fladderjas die Tine maakt waarin de vleugels
verborgen blijven, kan niet voorkomen dat ze op een dag wegvliegt.
Nadat Iep een schot hagel door haar vleugels heeft gekregen, mogen Tine en Warre haar verzorgen
maar laten haar na het herstel gaan. Met hun afscheidsgeschenk, een gouden ringetje met Gieje
ries erin gegraveerd, laten Tine en Warre zien dat ze begrijpen dat Iep alleen te redden is door haar
los te laten. Een fantasieverhaal in woord en beeld dat van het begin tot het eind geloofwaardig is.
Aanbeveling: Voorlezen en de tekeningen steeds bij het verhaal betreken
Niveau: Vanaf 9 jaar
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Titel: Een huis voor Martijn Bloemenstijn
Auteur en illustrator: Annelies Tock en Jan Lieffering
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Clavis, Hasselt 2004
(ISBN 9789044801774)
Inhoud:
In zeven hoofdstukken wordt, heel poëtisch, het verhaal van de zoektocht naar
woonruimte verteld. Martijn en zijn ouders wonen in een kasteel en zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud en de tuin. Ze leven er heel tevreden en er
is ook nog een zusje op komst. Dat geluk wordt wreed verstoord als de eigenaar van het kasteel
daar weer zelf wil wonen. Martijns familie is dakloos.
Gedurende de zoektocht naar werk en een huis, wonen ze eerst in een flatgebouw en daarna in een
klein huis. Omdat Martijns vader geen werk vindt moeten ze daar ook weer weg en belanden in een
boshut. Eigenlijk voelt Martijn zich nergens zo thuis als op het kasteel.
De vlieger, die Martijn en zijn vader maken, staat symbool voor het volgen van je dromen en dat
brengt hen via het strand bij de vuurtorenwachter die net een opvolger zoekt. De illustraties in
zachte tinten geven met een eigen invulling het verhaal een meerwaarde.
Niveau: Vanaf 9 jaar
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