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Groep 8
Thema 11 Iedereen heeft wel wat
Titel: De Noordenwindheks
Auteur: Daan Remmerts de Vries
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004 (ISBN
9789045101446)
Inhoud:
Gedetailleerd, fantasievol en vol symboliek, wordt geloofwaardig beschreven hoe
Rifka en Mori elkaar steeds beter leren kennen. Rifka, een meisje vol fantasie,
heeft zoveel jeuk en rode vlekken dat de dokter haar naar het ziekenhuis stuurt.
Ze komt op de kamer waar de verlegen Mori al ligt. De doktoren weten niet wat er
met hem aan de hand is. Hun bedden zijn gescheiden door een gordijn waardoor ze elkaar niet
kunnen zien. Het boek heeft twee voorkanten zodat je het verhaal enerzijds vanuit het perspectief
van Rifka kunt kezen en anderzijds vanuit Mori. Dat betekent dat de lezer wel achter het gordijn
kan kijken en meer over de gevoelens en fantasieën van Rifka en Mori weet dan zij over elkaar
weten. Dat staat een liefdevolle vriendschap, waarin Rifka Mori voor de griezelige Noordenwindheks
waarschuwt, niet in de weg. Als voorbode op haar dood vertelt Rifka hoe ze buiten zichzelf kan
treden en weg kan zweven.
Niveau: Vanaf 11 jaar

Titel: Blikschade
Auteur: Lieneke Dijkzeul
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2006 (ISBN
9789056378035)
Inhoud:
In vlotte en heldere taal worden op subtiele wijze de gevoelens van de 12-jarige
Raaf verwoord. Tot dat Raaf hoort dat hij een ongeneeslijke oogziekte heeft, leidt
hij een normaal leven op Texel. Samen met zijn klasgenoten bereidt hij zich voor
op de middelbare school. Na de diagnose stort Raafs wereld in. Hij moet in zijn
eentje naar een speciale school aan de wal terwijl de anderen voorlopig nog op het eiland blijven.
Zijn gevecht om te aanvaarden dat hij blind wordt is eenzaam en leidt tot veel ruzie en
spijbelgedrag. Uren zwerft hij over het strand en probeert alles wat hij ziet in zijn geheugen op te
slaan. Als hij een groep blinde jongens, die op het eiland op vakantie zijn, tegenkomt, ziet hij dat
zijn toekomst minder somber is dan hij dacht. Hij beseft dat het gaat om wat je wel kunt in plaats
van wat je niet meer kunt.
Niveau: Vanaf 11 jaar

Titel: In mijn kop staat alles op zijn hoofd
Auteur en illustrator: Sylvia vanden Heede
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2005
(ISBN 9789020960396 )
Inhoud:
Vanuit het perspectief van de 13 jarige Felicia overdenkt zij haar leven tot nu toe.
Ze weet nu dat ze ADHD heeft en probeert vol zelfspot te begrijpen wat er
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allemaal gebeurd is. Wat zij allemaal deed en hoe anderen daarop reageerden. Het onbegrip, de
onwetendheid en de argwaan naar therapeuten. Dat was vaak niet leuk en het maakte haar erg
onzeker.
Medicatie blijkt te helpen en Felicia slaagt er in haar problemen te erkennen waardoor ze er beter
mee kan leven.
Verhelderend verhaal waarmee de lezers wellicht een kind met ADHD kunnen herkennen en daarop
goed kunnen reageren.
Niveau: Vanaf 12 jaar

Titel: De duik
Auteur: Thérèse Major
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2007
(ISBN 9789046803509)
Inhoud:
In een aangrijpend verslag maakt Peter de lezer deelgenoot van de gevolgen van
een fatale duik waarbij hij zijn nek breekt en verlamd raakt. De schrijfstijl is
aanvankelijk indringend en afstandelijk maar wordt geleidelijk intiemer. Dat niet
alleen Peters leven ingrijpend verandert, maar ook dat van de gezinsleden en zijn vrienden wordt
duidelijk in hun levensechte verhalen over het ongeluk en hun eigen gedachten en gevoelens.
Ondanks het feit dat leven met een dwarslaesie niet leuk is en sommige mensen zelfs denken dat hij
beter dood had kunnen zijn, probeert Peter toch alles uit het leven te halen en slaagt daar
behoorlijk in.
Het verhaal is een soort geschreven documentaire, gebaseerd op een echte gebeurtenis en
interviews met het slachtoffer, zijn familie en vrienden.
Niveau: 11+

Titel: De school is een apenkooi
Auteur: Graham McNamee
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Clavis, Hasselt (B) 2005
(ISBN: 9789050164535)
Inhoud:
In een vlotte schrijfstijl en een aangrijpend, maar ook hartverwarmend verhaal
probeert Todd Foster zich aan te passen aan het niveau van groep zeven. Hij
komt uit het speciaal onderwijs en was daar de beste leerling van zijn klas. Op
zijn nieuwe school staat hij al snel te boek als 'Sukkel' en 'Debiel'. Todd, trots dat hij het speciaal
onderwijs achter zich kon laten, krijgt in de nieuwe ongeïnteresseerde en pesterige omgeving
heimwee naar zijn oude klasgenoten met daarin een fijn vriendinnetje. Daardoor raakt hij met
zichzelf in conflict, hoe kan hij er bij horen en normaal zijn als hij zich meer thuis voelt bij
‘sukkels’.
Gelukkig houdt de leerkracht rekening met de beperkingen van Todd en begeleid hem zo goed
mogelijk. Todd slaagt erin te accepteren dat hij anders is, maar blijft vechten voor deelname aan
de ‘normale’ wereld.
Niveau: Vanaf 10 jaar
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