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Groep 8
Thema 6 Ha, die brugpieper
Titel: In de brugklas
Auteur en illustraties: Caja Cazemier, Karel Eykman en Martine Letterie
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2006
(ISBN 9789021616100)
Inhoud:
In eigentijdse taal en vol humor wordt door de verschillende auteurs het wel en
wee van een personage beschreven. Isa (Caja Cazemier), Jesse (Martine Letterie)
en Vera (Karel Eykman) zitten in de brugklas. Hun levens zijn veranderd omdat ze zich niet meer
kinderachtig kunnen gedragen: geen knuffels op het bed, niet rennen in de gang en geen
sneeuwballen gooien. Ze gaan op kennismakingskamp en ervaren dat er gewerkt moet worden. Ze
leren sms’en en spiekbriefjes maken. Het is een zelfstandig te lezen vervolg op ‘Naar de brugklas’
Niveau: Vanaf 11 jaar.

Titel: Kies voor mij!
Auteur: Caja Cazemier
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: PLoegsma, Amsterdam 2007
(ISBN 9789021620817)
Inhoud:
In eigentijdse taal wordt in dit verhaal een beeld gegeven van de belevenissen in
de brugklas waarin de leerlingen op zoek zijn naar de verschillen en
overeenkomsten tussen jongens en meisjes. De meisjes doen dat o.a. door verkiezingen te houden
over de beste jongenskenner: de Boyoloog. De jongens, met name de tweeling Sam en Thom houden
zich bezig met hun hobby dansen en gaan hun eigen strijd aan wanneer Sam auditie doet voor de
vooropleiding van de dansacademie. Verschillen en vooroordelen passeren de revue.
Het is een zelfstandig te lezen vervolg op ‘Wie durft?’
Niveau: Vanaf 11 jaar.

Titel: Sur vivalgids voor brugklassers; nieuwe editie
Auteur en illustrator: Caja Cazemier en Julius Ros
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2007 (1e dr. 2003)
(ISBN 9789021616568)
Inhoud:
In deze handzame en praktische echte survivalgids wordt op heldere wijze de
meest uiteenlopende informatie over het voortgezet onderwijs gegeven. Eerst
over het voortraject: de waarde van de CITO-toets, het kiezen van een school, de verschillende
schooltypes en de open dag. Vervolgens over hoe het op school is: over huiswerk, de brugklas,
nieuwe klasgenoten en nog veel meer vragen van zowel praktisch als psychologische aard.
Niveau: Vanaf 11 jaar.
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Titels: Ik ga naar het VMBO/Mavo // Ik ga naar het
havo/atheneum // Ik ga naar het gymnasium
Auteur en illustraties: o.a Gonneke Huizing en Hans Bos (ills) Jeroen van Kooten
(foto’s)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters Noordhoff, Groningen 2006
(ISBN 9789001210328)
Inhoud:
In drie delen krijgen kinderen uit groep 8 antwoorden op vragen over de brugmug
( van oudste leerling ineens de kwetsbare jongste zijn) en de gang van zaken in het voortgezet
onderwijs. De boeken bevatten achtergrondinformatie, praktische informatie en ervaringsverhalen
van andere kinderen. Sommige informatie is in alle drie delen hetzelfde, andere informatie is
specifiek gericht op het schooltype. Het geheel is verlevendigd met cartoons, tips, foto's en leuke
weetjes.
Aanbeveling: Neem de boeken samen met de leerlingen door en wijs de ouders op deze uitgaven.

Titel: Het jaar van 1A
Auteur: Tiny Rutten
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Holkema & Warendorf, Houten 2007
(ISBN 9789047500438)
Inhoud:
Het zijn de beschrijvingen en de verscheidenheid van problemen waarmee een
beeld wordt geschetst van de leerlingen als individuen. Het geeft precies de
onwennige sfeer van een nieuwe klas weer waarin de leerlingen met hun eigen geheimen en
gevoelens in de weer zijn. Met ziekte, verliefdheid, gedichten en de verschillen in de eigen
leefwereld thuis en op school.
Pas na verloop van tijd verweven de levens zich met elkaar en vormen de leerlingen van 1A een
groep en kunnen er relaties en vriendschappen ontstaan.
Niveau: Vanaf 11 jaar.
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