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Titel: Een tien voor taal?
Auteur en illustrator: Henk Hokke en Els van Egeraat
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2006
(ISBN 9789027664143)
Inhoud:
In korte hoofdstukken is, in eenvoudige en toegankelijke taal, het verhaal van
Koen die er graag bij wil horen geloofwaardig neergezet. Om de lezers met
leesproblemen aan te moedigen is het eerste hoofdstuk op CD voorgelezen.
Onder druk van zijn klasgenoten, steelt Koen de taaltoets met de goede oplossingen uit de la van
juf. Koen voelt zich daar niet prettig bij maar het uitvoeren van deze opdracht is de voorwaarde om
bij de club te komen.
Tijdens het maken van de toets merkt hij dat de oplossingen veranderd zijn. Daardoor hebben de
jongens van de club bijna alles fout. Koen vertelt zijn juf wat hij heeft gedaan en voelt zich
opgelucht! Zijn juf adviseert hem om zelf een club te beginnen. Veel kleurenillustraties
ondersteunen het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 4

Titel: Waarom een buitenboordmotor eenzaam is...
Auteur en illustrator: Joke van Leeuwen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Stichting Ons Erfdeel, Rekken 2004
(ISBN 9075862709)
Inhoud:
Op humoristische en originele wijze komt de interessante geschiedenis van het
Nederlands en van taal in beeld: Het ontstaan van taal en schrift. Er is veel
aandacht voor de veranderingen die de Nederlandse taal tussen de middeleeuwen
en nu heeft ondergaan en nog steeds ondergaat. 22 Miljoen mensen spreken Nederlands waarbij de
binnen- en buitenlandse taalverschillen genoemd worden. Van provinciaal niveau tot op
wereldniveau zoals in Vlaanderen, Suriname en op de Antillen.
Zoals bij Joke van Leeuwen gebruikelijk, speelt ze uitbundig met taal en ontbreken de taal- en
woordgrapjes niet. Met voorbeelden laat ze zien hoe onlogisch onze taal is: Ik vierf me blauw, ik
donk dat dat mooi sting. Ook spreekwoorden en gezegde komen volop aan bod.
De kleurenillustraties zijn verweven met de tekst en voegen speels extra informatie toe.
Aanbeveling:
Het boek bevat tientallen handvatten voor originele taallessen waarmee de leerlingen de taal op
ongekende en veelzijdige wijze beleven en gevoelig worden voor de klankrijkdom van onze taal:
taalwetenschap voor kinderen!
Niveau: Vanaf 10 jaar.
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Titel: Communicatie, van hiërogliefen tot hyperlinks
Auteur en illustrator: Richard Platt
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Gottmer, Haarlem 2004 (ISBN
9789025738716)
Inhoud:
In heldere taal en korte hoofdstukken worden op overzichtelijke wijze
communicatie van het eerste schrift tot Internet en satelliet op een rijtje gezet.
Er wordt onderscheid gemaakt in mondelinge -, schriftelijke – en digitale communicatie en
communicatie per satelliet.
Zowel de zakelijke als de reclameboodschappen kunnen op verschillende manieren gecommuniceerd
worden. In steeds eigen talen vallen wereldwijd allerlei barrières weg. Algemene informatie wordt
afgewisseld met gedetailleerde informatie voorzien van
kleurige foto's en illustraties. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en
verwijzingen naar websites, literatuur en bezienswaardigheden. Tot slot nog een woordenlijst en
een register.
Niveau: Vanaf 11 jaar.

Titel: SMS
Auteur en illustrator: Tjibbe Veldkamp
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2006
(ISBN 9789056379025)
Inhoud:
In dit aangrijpende, geloofwaardige en trieste verhaal zorgt een relativerende en
soms hilarische humor voor grappige momenten.
Na het overlijden van de moeder van Bas en zijn broer Bobo is hun vader alleen
maar bezig met het oproepen van de geest van zijn vrouw. Seances moeten het contact met haar
herstellen en de vader weet dan ook zeker dat het sms’je dat Bas krijgt: ‘ik ben hier. Anna’ van zijn
vrouw komt. Bas gelooft daar helemaal niet in en vertelt aan Bobo’s juf hoe Bobo en hij door hun
vader verwaarloosd worden.
Bas verwacht dat de kinderbescherming in zal grijpen en zoekt intussen uit van wie het sms’je echt
afkomstig is.
Tijdens die bizarre speurtocht wordt het verdriet van alle personages bijna tastbaar. Bas merkt dat
hij, net als zijn vader, alle gevoel voor realiteit aan het verliezen is.
Aanbeveling
Met dit boek kunnen enerzijds gesprekken ontstaan over het verwoorden van gevoelens, de taal van
rouw en verdriet. Anderzijds over sms-taal.
Niveau: Vanaf 11 jaar.
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Titel: Superguppie
Auteur en illustrator: Edward van de Vendel en Fleur van der Weel
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004
(ISBN 9789045100425)
Inhoud:
In speelse gedichten zijn alledaagse herkenbare dingen en zwaardere zaken als
de dood verwoord. Gedichten vanuit het perspectief van een kind waarin rijm
min of meer toevallig aanwezig lijkt. Gedichten vol beeldspraak, taal- en
spellingsgrapjes: suiker als zandstrand en scheerschuim als slagroom. Met de
zelfverzonnen woorden worden nieuwe woorden aan onze taal toegevoegd: 'waterwoordendoof' en
'mensenstemmenstil'.
De vormgeving en illustraties, linosneden, passen goed bij de gedichten.
Niveau: Vanaf 6 jaar voor alle leeftijden.
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