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Groep 7
Thema 8 Verniel die spullen niet
Titel: Een geintje
Auteur en illustrator: Jelle Bangma en Magda van Tilburg
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Bekadidact, Baarn 1998
(ISBN 9789039254455)
Inhoud:
In korte zinnen een eenvoudig taalgebruik worden de tegenstrijdige gevoelens
over de omgang met een verkeerde ‘vriend’ goed neergezet.
Mark heeft een hekel aan school, hij hoort bij niemand en spijbelt veel. Zijn
ouders zijn gescheiden dus thuis is het ook niet fijn. Samen met Niek, die twee jaar ouder is, haalt
hij vaak geintjes uit die steeds een stapje verder gaan en ontaarden in criminaliteit.
Het aanvankelijk prettige gevoel dat hij ergens bij hoort wordt onaangenaam en
als ze met een paar andere jongens op het punt staan vernielingen aan te richten en in te breken,
trekt Mark zich terug. Met zwartwit illustraties.
Op de bijbehorende cd's wordt een integrale weergave van het boek in meeleestempo voorgelezen
Niveau: Vanaf 10 jaar. AVI 4

Titel: Vang me als ik val
Auteur en illustrator: Reina ten Bruggenkate en Liset van Laer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Kok Educatief, Kampen 2005 (1e dr.:
Bekadidact, Baarn 1998)
(ISBN 9789039254585 )
Inhoud:
In korte zinnen en eenvoudig taalgebruik worden de gevolgen van een nieuwe
supermarkt in het dorp beschreven. Het gaat niet goed meer met de bakkerszaak van Pauls vader.
De bakker overweegt om te verhuizen. Omdat Paul dat niet ziet zitten, wil hij samen met Kim, de
dochter van de slager, actie voeren om klanten te lokken. Als dan de grote ruit van de supermarkt
wordt ingegooid, krijgt Paul de schuld. Als Kims vader niet wil helpen is het voor Paul en Kim
duidelijk dat hun vaders geen vrienden zijn. Ze lopen samen weg. Met zwartwitt illustraties. Op de
bijbehorende cd's wordt een integrale weergave van het boek in meeleestempo voorgelezen
Niveau: vanaf 10 jaar. AVI 4

Titel: Blote handen
Auteur en illustrator: Bart Moeyaert en Peter van Poppel
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004, 4e dr. (1e dr.
1995)
(ISBN 9789045101620)
Inhoud:
In een afgemeten poëtische schrijfstijl wordt de lezer meegesleurd in een
beklemmend drama. Vanuit het perspectief van Ward en dus gekleurd door zijn
eigen gevoelens en bedenkingen wordt het verhaal Ward en zijn beste vriend Bernie als
puzzels tukjes neergelegd.
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Ward woont met z'n moeder, zusje Lorna en hondje Elmer in een dorp. Wards moeder heeft iets
met Betjeman, een vreemde eenzame man met een kunststoffen hand. Op kerstavond beseft Ward
dat er iets is tussen zijn moeder en Betjeman. Dat is het laatste wat Ward wil en het komt tot een
explosie. Op oudejaarsdag zwerven Bernie, Ward en Elmer over de polders en komen op Betjemans
erf terecht. In een mengeling van onmacht en spel doodt Ward de oude eend van Betjeman.
Betjeman neemt wraak door Elmer met zijn kunststoffen hand dood te slaan.
Aanbeveling: Interactief voorlezen zodat de leerlingen de volle betekenis van de gebeurtenissen
begrijpen.
Niveau: Vanaf 10 jaar.

Titel: Geweld
Auteur: Kim Nelissen
illustrator: ANP (foto’s)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 2002
(Informatie; reeks 4 99)
(ISBN 9001132391 )
Inhoud:
In toegankelijke taal wordt uiteengezet dat alle activiteiten die bedoeld zijn om mensen of spullen
schade toe te brengen, vormen van geweld zijn. Naast vervelend gedrag als een duw of klap op de
speelplaats is er aandacht voor ernstig geweld. Aan de orde komen vernielzucht en de dagelijkse
confrontatie met geweld op tv en film, ook in kinderseries. Voorbeelden van geweld: het vernielen
van verkeersborden, het ingooien van ruiten, graffiti en zinloos geweld (mishandeling). Er wordt
gekeken naar mogelijke oorzaken, hulp voor slachtoffers en strafvormen voor geweldplegers.
Niveau: Vanaf 10 jaar.

Titel: De Drie... en de Scooterbende
Auteur en illustrator: Loura van den Berg-Goudzwaard en Rino Visser
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ramshoorn, Goes 2005
(ISBN 9789076466361)
Inhoud:
In eenvoudige taal is de auteur er in geslaagd voldoende spanning op te roepen om
door te willen lezen. Als in het vriendelijke dorp Noordkerke steeds meer dingen
vernield worden voelen de mensen zich er niet meer veilig.
Er zijn nooit getuigen en het gebeurt altijd in de avond of nacht. Tot Louise lastig gevallen wordt
door een jongen op een scooter en daarna steeds door een groepje jongens op scooters gevolgd
wordt. Niels en Tim, de vrienden van Louise willen haar helpen en betrappen de scooterbende bij
een poging tot brandstichting. De paginagrote zwartwit-illustraties sluiten goed aan op de tekst.
Vooral kinderen uit protestant christelijke kring kunnen zich identificeren met de drie vrienden.
Niveau: Vanaf 10 jaar.
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