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Groep 7
Thema 5 Wat zal ik eens aantrekken?
Titel: Stoute schoenen, Stijlboek voor meiden
Auteur en illustrator: Anna Beeftink en Wilfried van Dokkumburg (ills) en
ImageSelect (foto’s)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Forte Uitgevers, 2007
(ISBN 9789058777140)
Inhoud:
In vrolijke en aansprekende taal worden aan de hand van foto's en tekeningen
kledingstijlen, haardracht, lichaamshouding, schoonheid en gezondheid
besproken. Aan bod komen o.a. lichaamsbouw, pasvorm, accessoire-gebruik en kleuradvies. Vragen
en adviezen zijn gekoppeld aan de praktijk en aan een reëel zelfbeeld en zelfrespect.
Aanbeveling:
Dit voor (iets oudere) tienermeiden gemaakte boek biedt gespreksstof voor jongens en meisjes over
mode, meedoen, merken en de waarde en betekenis daarvan.

Titel: Ezzie’s wereld
Auteur en illustrator: Francine Oomen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045104027)
Inhoud:
Met vaart en humor doet Ezzie in haar dagboek verslag van haar belevenissen van
de verhuizing met haar moeder en haar ‘nieuwe’ vader naar een grote villa.
Naast de bijzondere verhuizing compleet met butler, vee en spoken en haar verliefdheid op JD
beleeft zij dingen die iedere puber op de één of andere manier meemaakt. Verdriet om een
sterfgeval, iemand die alles verpest, onenigheid tussen ouders, shoppen en vanzelfsprekend
belangstelling voor kleding.
Het boek oogt als een echt dagboek in flitsende kleuren, veel illustraties en bij elke dagboeknotitie
een illustratie met informatie over haar humeur, kapsel, kleding en puistjes. De dagboekstukjes zijn
al eerder verschenen in het blad Tina.
Aanbeveling: Het tijdschrift Tina bevat veel adviezen over kleding en make-up voor meisjes van 10
tot 12 jaar.
Niveau: Vanaf 10 jaar

Titel: Mode
Auteurs: Karin Wesselink
illustrator:Bram Budel (foto’s) en Gemma Stekelenburg (tekeningen)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 2005 (Junior informatie; reeks 7
138) (ISBN 9001142338)
Inhoud:
In een prettig en toegankelijk taalgebruik wordt kort uitgelegd wat mode is en dat dat enerzijds
leidt tot veel van het zelfde op straat (kleur, lengte van de rok, heupbroek of taiilebroek etc.).
Anderzijds zorgen diverse soorten mode voor verscheidenheid en ziet niemand er het zelfde uit. Aan
de orde komen het maken, showen en kopen van mode. Wat beweegt mensen om modegevoelige
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kleding te kopen? Dat varieert en wordt beïnvloed door o.a. muziek, erbij willen horen of juist
anders willen zijn. Ook de verschillende culturen hebben een eigen modebeeld.
Foto’s, een tekening en een verklarende trefwoordenlijst maken het boekje af: informatief en
inspirerend.
Niveau: Van 8 tot 10 jaar.
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