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Groep 8
Thema 10 Begin er maar niet aan
Titel: Man en muis
Auteur en illustrator: Paul Biegel en Fiel van der Veen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Holland, Haarlem 2003 (ISBN 9789025109172)
Inhoud:
Op humoristische wijze in de eigen taal van Biegel zijn drugsverslaving,
computergebruik en technische ontwikkelingen in een fantasierijk en fabelachtig
verhaal gegoten. Als de oude en rijke oom Theodoor weigert het grote, deftige huis uit te gaan
omdat hij wil sterven in het huis waarin hij is geboren, bedenken zijn neefjes een oplossing. Oom
Theodoor zit al half dood en bijna blind in een rolstoel en kan daar niet alleen achterblijven.
Dankzij Internet en de laboratoriummuis Toetsenbill kan hij zijn luxe leven voortzetten. Toetsenbill
heeft een comple et muizenpretpark ingericht en daarmee is het huis ook voor de honderden muizen
die er wonen een paradijs van kaas, spek, rijst, maïs en zachte kussens. Het gaat allemaal goed,
tot de komst van Belem, de slechte kelderrat, die de muizen laat kennismaken met de verslavende
Dwelm.
De illustraties vullen het verhaal perfect aan.
Niveau: Vanaf 10 jaar.

Titel: Vamp
Auteur en illustrator: Caja Cazemier
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2006 (ISBN
9789021618708)
Inhoud:
In een vlot en realistisch verhaal over verslaving aan Internet, trapt Jade, ondanks
alle waarschuwingen, in de mooie praatjes van een onbekende jongen. Ze heeft
via sugababes.nl contact met Yoram die haar complimentjes maakt over haar
foto’s die ze op de site plaatste. Jade zit elk vrij moment achter de computer en
geniet van de gesprekjes, wordt verliefd en durft steeds meer te zeggen. Ze durft zelfs voor haar
webcam voor hem te dansen en steeds meer van haar lichaam te laten zien. In haar verliefdheid
gelooft ze in de eerlijkheid van Yoram en voegt hem niet alleen aan msn toe, maar geeft hem ook
haar e-mailadres. Net als elke onzekere tiener is Jade gevoelig voor zijn aandacht en complimentjes
maar als Yoram meer van haar eist, weigert ze en als hij dreigt foto’s op internet te zetten blokt ze
hem af. Maar dat laat Yoram niet zomaar gebeuren.
Niveau: Vanaf 11 jaar.

Titel: De engel die niet kon vliegen
Auteur en illustrator: Mario Gommeren
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2005 (ISBN 9789085680017)
Inhoud:
Vanuit het perspectief van Rafael wordt de lezer direct betrokken bij het soms
weerzinwekkende, hartverscheurende leven van hem, zijn broertje Michael, zijn
vriend Gabriel en andere kinderen. Hij beschrijft zijn leven omdat hij wil aantonen
dat zijn leven minstens zo spannend is als dat van Harry Potter. Ze leven op
straat, slapen in een kartonnen doos, gaan niet naar school en vergaren wat centen met bedelen en
klusjes. Niemand kijkt naar hen om. Ze moeten zichzelf zien te redden en snuiven lijm om zich
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beter te voelen. Dat leidt niet alleen tot dromen en ‘rooskleurige’ fantasieverhaaltjes maar ook tot
halsbrekende toeren als het ‘surfen’ boven op de metro. Daarbij verongelukt Michael. Rafael
ontdekt dat hij van volwassenen geen hulp hoeft te verwachten bij het verwerken van de dood van
zijn broertje.
Niveau: Voor de ervaren lezer vanaf 11 jaar.

Titel: Pas op Tirza!
Auteur en illustrator: Netty van Kaathoven
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Tricht, Twello 2007
(ISBN 9789077822234)
Inhoud:
Een actuele probleem als kindermisbruik via internet wordt op toegankelijke wijze
beschreven en is ook goed te lezen door kinderen met een beperkte
leesvaardigheid.
Als Tirza de oude computer van haar vader krijgt, kan ze ongestoord op haar eigen kamer
computeren. Het begint met het zoeken naar sites waar leuke jongens te zien zijn. Ze raakt
verslaafd aan de computer en zit er elk vrij moment achter. Ze ontdekt het chatten met jongens,
maar dat ontaard in ernstig misbruik. Het boek waarschuwt voor misbruik via internet en is een
pleidooi voor openheid naar de ouders. Gevaarlijke geheimen moeten altijd met volwassenen
gedeeld worden.
Ook voor volwassenen kan dit boek een stimulans zijn hier over met hun kinderen te praten.
Aanbeveling: Interactief voorlezen.
Niveau: Vanaf 11 jaar. AVI 5

Titel: Polleke
Auteur en illustrator: Guus Kuijer en Alice Hoogstad
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 1999 - 2003
(ISBN 9789045100555)
Inhoud:
Deze bundel bevat 5 delen: 1. Voor altijd samen, amen;2. Het is fijn om er te
zijn; 3. Het geluk komt als de donder; 4. Met de wind mee naar de zee en 5. Ik
ben Polleke hoor!
In directe taal, vaak spreektaal, is Polleke net zo’n levensecht meisje als Madelief. Polleke maakt
zoveel mee dat ze vaak niet weet wat ze er mee aan moet. Soms schrijft ze gedichtjes om haar
gedachten en gevoelens te kunnen verwoorden. Zij woont bij haar moeder en logeert vaak bij haar
oma en opa. Polleke denkt veel na over de dingen die ze meemaakt en ontdekt. Bijvoorbeeld dat
alle mensen verschillend zijn. Dat iedereen zijn eigen cultuur en zijn eigen geloof heeft. Dat haar
vader over straat zwerft en drugs gebruikt en zich een dichter noemt terwijl hij nooit een gedicht
schrijft. Ze snapt ook niet waarom ze niet meer mag omgaan met haar Marokkaanse vriendje
Mimoen.
Niveau: Vanaf 10 jaar.
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