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Groep 6
Thema 10 Moet je zien, moet je horen…
Titel: Een wereld vol nieuws
Auteur en illustrator: Roy van de Graaf en Hester van de Grift
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2002
(ISBN 9789021618425)
Inhoud:
Dit informatieve boek laat zich lezen als een verhaal. In zes hoofdstukken wordt
een overzicht gegeven van de ontwikkeling van nieuws vergaren en weergeven in de krant en op
radio, televisie en Internet.
Ieder hoofdstuk is onderverdeeld in korte, duidelijke paragraafjes met heldere teksten en veel
voorbeelden. Met het register achter in het boek kan gericht naar een onderwerp gezocht worden.
Bovendien bevat het boek enkele adressen, waar meer informatie verkregen kan worden.
De vele illustraties in kleur ondersteunen de tekst.
Opmerking: Het boek is niet meer in de boekhandel verkrijgbaar maar wel aanwezig in de openbare
bibliotheek, of tweedehands verkrijgbaar via internet.

Titel: Dat moet ik zien!
Auteur en illustrator: Selma Noort en Irma Ruifrok
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2006
(ISBN 9789027664044)
Inhoud:
In korte hoofdstukken en eenvoudige taal wordt duidelijk hoe belangrijk het kan
zijn om niets van een tv-uitzending te missen. Het lezen van dit boek wordt aangemoedigd met een
luister-cd waarop het eerste hoofdstuk wordt voorgelezen.
Jos mag voor straf niet naar de spannende voetbalwedstrijd van PSV tegen AJAX kijken en doet er
van alles aan om niets van de wedstrijd te missen. Hij springt uit het raam maar en valt in de
bosjes. Hij laat zich opjagen door een man met een hond en zijn moeder betrapt hem bijna. Hij wil
bij zijn vriend naar binnenkijken maar durft het niet uit angst dat ze hem betrappen. Vol
schrammen en vuil geeft hij het op, klimt zijn raam in en kruipt uitgeput in bed. Wanneer zijn
vader hem even later komt halen om wel naar de tweede helft te kijken, slaapt hij als een roos.
Niveau: Vanaf 9 jaar. AVI 4

Titel: Camera loopt…Actie!
Auteur en illustrator: Bibi Dumon Tak
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004
(ISBN 9789045100548)
Inhoud:
Op levendige en aantrekkelijke wijze wordt in dit boek verteld wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een film. Iedereen weet wel dat de filmwereld vol
glitter en glamour zit, maar wie weet hoe het allemaal werkt. Dit boek geeft antwoorden op vragen
als in hoeveel dagen maak je een film? Hoe kun je filmster, regisseur of cameraman worden? Wie
werken er nog meer achter de schermen? Hoeveel meter film gaat er in een minuut en hoe maak je
het geluid van paardenhoeven? De lezer is getuige van het maken van de film over Polleke van Guus
Kuijer en krijgt van alles mee over: regie, camera, geluid, licht, scenario, casting, acteurs, kleding,
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make-up, montage en organisatie. Leuk is de blik achter de schermen met veel kleurenfoto’s van
bijvoorbeeld acteur Daan Schuurmans en de neplocaties van Polleke's flat.
Aanbeveling:
Kijk na klassikale aandacht voor dit boek de DVD van Polleke. (EAH 8714865559444)
De film is gebaseerd op de boekenreeks Polleke van Guus Kuijer. Met in de hoofdrollen Liv Stig als
Polleke, Mamoun Elyounoussi als haar vriendje, de Marokkaanse Mimoem, Halina Reijn en Daan
Schuurmans als haar moeder en vader. Regisseur:Ineke Houtman. Polleke woont in een
multiculturele buurt met een moeder die verliefd wordt op de meester. Haar vader is verslaafd en
Mimoen mag niet meer met Polleke omgaan.
Niveau: Vanaf 9 jaar.

Titel: De geheime missie van het Benedict Genootschap
Auteur en illustrator: Trent Stewart
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Fontein, 2007
(ISBN 9789026101274)
Inhoud:
In een vlot geschreven en mysterieus verhaal wordt voortdurend de
nieuwsgierigheid geprikkeld en wil je alles zien en horen.
Via een advertentie in de krant zoekt meneer Benedict hoogbegaafde kinderen.
Hij selecteert er vier met allemaal een bijzonder talent: Rens, Chip, Kat en Constance. Zij vormen
Het Benedict Genootschap en moeten infiltreren in het Instituut, een school voor hoogbegaafde
kinderen. Zij krijgen de taak de gevaarlijke boodschappen, die door het Instituut via een
geheimzinnige zender worden uitgezonden, te stoppen.
Niveau: Voor de ervaren lezer, vanaf 9 jaar

Titel: Werken bij de televisie
Auteur en illustrator: Moniek van Zijl en Clemens Boon (foto’s) en Jof Neuhaus
(tek.)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhoff, Groningen 2005
(ISBN 9001144888)
Inhoud:
In korte hoofdstukken wordt in heldere taal van alles over tv kijken en maken
verteld. Daarbij komen soorten programma’s aan de orde zoals spelletjes, series
en informatieve programma’s. Het verschil tussen de soms beroemde mensen die in beeld komen en
de mensen achter de schermen zoals de technici, de decorbouwers en grimeurs passeren de revue.
Tot slot wordt verteld welke opleiding je nodig hebt voor de verschillende mogelijkheden van
werken bij de televisie.
Achterin zit een trefwoordenlijst waarin woorden uit het televisievak worden verklaard.
Informatief en een verrijking van de woordenschat.
De foto’s en de tekeningen bieden een leuke blik achter de schermen.
Niveau: Vanaf 8 jaar
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