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versie 2007

Groep 8
Thema 1 Meidenboeken en jongensberoepen
Titel: Vergaderen, typen, koffie drinken
Auteur en illustrator: Brenda Scholten en Hanneke Bruin
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Mo ‘Media, Breda 2005
(ISBN 9789057671777)
Inhoud:
In een vlotte, met humor geschreven tekst wordt uit de doeken gedaan welke
beroepen onder de categorie kantoorbaan vallen. Met een knipoog wordt
aangegeven of het mannen en/of vrouwenberoepen zijn. In de vorm van vraag
en antwoord is er aandacht voor de baliemedewerkster, directeur, secretaresse, boekhouder,
administratief medewerker, systeembeheerder, manager, ambtenaar, callcenter-medewerker,
journalist, politieagent en schoonmaker. De tekst is vrolijk opgenomen in een wervelende collage
van illustraties, bijzondere lettertypes, versieringen en gefotografeerde voorwerpen.
Niveau:
Vanaf 9 jaar

Titel: De wilde kippen club
Auteur en illustrator: Cornelia Funke en Juliette de Wit
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045102900)
Inhoud:
In een met vaart geschreven verhaal in een eigentijdse taal is dit boek meer
dan een beschrijving van een meidenclub. De karakters en de betekenis van
vriendschap komen goed uit de verf.
Sprotje begint een club met haar drie beste vriendinnen. Ze komen, in het
geheim, bij elkaar in het huis van Sprotjes oma. Vier jongens uit de klas hebben ook een club en zij
verklaren de oorlog aan de meisjesclub. Dat leidt tot veel avonturen die dankzij Sprotjes
alleenstaande moeder tot een goed einde komen.
De omslagillustratie is uitnodigend. Ieder hoofdstuk begint met een sfeervolle pentekening en onder
aan de bladzijde vormen kippen in het gras een soort voetnoot.
Aanbeveling:
Hoewel het ook over jongens gaat, zullen vooral de meisjes smullen van dit boek. Ga met elkaar in
discussie waarom dit een meidenboek is en laat jongens met alternatieven komen: jongensboeken.
Het is ook goed om samen boeken te kiezen die niet als jongens- of meisjesboek getypeerd kunnen
worden.
Niveau:
9 tot 12 jaar
Website:
www.wildekippenclub.nl
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Titel: 50 stoere beroepen
Auteur en illustrator: Natalie Righton & Ton Koene
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Amsterdam 2007
(ISBN9789056379452)
Inhoud:
In dit groot uitgevoerde, inspirerende boek worden vijftig stoere
beroepen die tot de verbeelding spreken belicht. Een piloot, een
dolfijnentrainer, een boswachter, een leeuwentemmer, een
musicalster en nog 45 mensen vertellen over hun werk. Hoe ziet een doorsnee dag eruit? Wat is het
moeilijkste en het leukste aan hun beroep? En wat ook belangrijk is, er wordt verteld hoe je het
kunt worden, welke opleiding daarvoor nodig is en waar meer informatie te vinden is. Het boek
geeft een realistisch en duidelijk beeld van zeer uiteenlo pende beroepen.
De honderden grote kleurenfoto’s bieden een blik achter de schermen.
Aanbeveling:
Dit boek moet eigenlijk in de klas liggen en met regelmaat onder de aandacht worden gebracht. Het
zal leerlingen inspireren en motiveren.
Niveau:
Heel leuk en leerzaam voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.
Website:
www.stoereberoepen.nl

Titel: Nergens bang voor
Auteur en illustrator: Karlijn Stoffels, Aidan Chambers, Judith Eiselin e.a.
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045103494)
Thema’s, spannende verhalen over jongens en meisjes
Inhoud
Verzamelbundel met dertien spannende verhalen geschreven door diverse
auteurs.
Het titelverhaal, geschreven door Marjolijn Hof is, net als veel van de andere
verhalen, verrassend: een meisje weet haar stoere broers, die haar bang
proberen te maken, behoorlijk in paniek te krijgen. Niet alleen
griezelverhalen zijn spannend. Het kan ook in een andere vorm. Bijvoorbeeld
'Broers' van Jan Simoen, over een familiegeheim, is emotioneel en daardoor ontroerend en
spannend. En verder: wakker worden in een andere wereld, een griezelig perfect zusje, gebeten
worden door een vleermuis, spelen in een verlaten oorlogsbunker, een kat met bijzondere gaven,
watergeesten in een verlaten dorp en een schip met Afrikaanse slaven.
Aanbeveling:
Voorlezen in een sfeer van spanning en andere boeken van de schrijvers uit deze verzamelbundel
beschikbaar hebben. Stuk voor stuk voorbeelden van boeken voor jongens en meisjes.
Niveau:
Jongens en meisjes met stalen zenuwen vanaf 10 jaar
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Thema 2 Wees sportief
Titel: Kampioen
Auteur: Frank Geleyn
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Eenhoorn, Wielsbeke (B) 2007
(ISBN 9789058384133)
Inhoud:
In een realistisch en vlot geschreven verhaal moet Max de jeugddroom van zijn
werkloze vader waarmaken en wielrenner worden. Vader heeft een intensief
trainingsprogramma opgesteld en verwacht van zijn zoon en vrouw totale
toewijding. Max vindt het moeilijk om zich aan de strenge regels van zijn vader
te houden. Helemaal als hij verliefd wordt op een meisje van zijn klas. Bovendien vindt Max'
moeder zijn schoolresultaten belangrijker dan zijn koersprestaties. Na een grote ruzie pakt moeder
haar koffers. Tijdens de daaropvolgende wedstrijd ondervindt vader aan den lijve dat hij zijn
prioriteiten moet herzien.
Aanbeveling:
Lekker laten lezen en als aanknopingspunt gebruiken in gesprekken over sport en presteren. Dit kan
een thema voor een spreekbeurt zijn.
Niveau:
Vanaf 11 jaar

Titel: Verkocht
Auteur en illustrator: Hans Hagen en Philip Hopman
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2007
(ISBN 9789045105604)
Inhoud:
Op indringende wijze wordt het leven van de jonge Yagub heel geloofwaardig
neergezet. Op vier-jarige leeftijd wordt hij door zijn straatarme ouders verkocht
aan Asnar. Asnar belooft de ouders dat Yagub een gouden toekomst in de
kamelenrace wacht. Yagub moet leren op kamelen te racen en in een van de rijke golfstaten
meedoen aan wedstrijden. Zodra hij gaat winnen zal het geld binnenstromen.
Vanuit Pakistan reist hij naar Dubai en komt terecht in de keiharde wereld van de kamelenraces
waar alles draait om trainen en wedstrijden. Ontsnappen is onmogelijk. Yaqub houdt het alleen vol
door de herinneringen aan zijn zieke zus Noor en de vriendschap met Zareena. Als hij negen jaar is,
weet hij, met behulp van een groep mensen te ontvluchten.
De hoofdstuktitels en -nummers staan ook in het Arabisch vermeld. De zwart-wit illustraties zijn net
als het verhaal van hoge kwaliteit.
Aanbeveling
De leerlingen kunnen dit boek goed zelf lezen. Voorlezen geeft veel gespreksstof over het verhaal
en over sport en de verschillende belangen die mensen daarbij hebben.
Niveau: Vanaf 10 jaar
Websites:
www.moniquehagen.nl/verkocht.htm
http://www.kidsunited.nl/unicef/show/id=133810/framenoid=40783
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Titel: De Olympische Spelen
Auteur en illustrator: Mart Smeets en Elly Hees
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Goor Amsterdam 2004 (Notendop junior)
(ISBN 9789000035878)
Inhoud:
In eenvoudige en korte zinnen en een prettige, hier en daar humoristische stijl
worden allerlei onderwerpen over De Olympische Spelen toegelicht. Na een
hoofdstuk over de antieke spelen volgt de geschiedenis van de moderne zomerspelen van Athene
van 1896 tot 2004, waarbij niet alleen sportieve zaken, maar ook organisatorische en sociale
aspecten aan de orde komen. De mythe, dat meedoen belangrijker is dan winnen wordt ontkracht.
Verreweg de meeste sporters gaan naar de Spelen om te presteren en te proberen een medaille te
winnen De 27 hoofdsporten komen aan de orde en wat een deelnemer aan de spelen te wachten
staat. Tussendoor staan anekdotes of opmerkelijke gebeurtenissen.
Grappige zwart-wittekeningen ondersteunen de tekst.
Niveau: vanaf ca. 10 jaar

Thema 3 Dieren hebben ook rechten
Titel: De Fantastische Meneer Vos
Auteur en illustrator: Roald Dahl en Quentin Blake (vertaling: Harriet Freezer)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: de Fontein, Baarn 35e dr. 2006 (1e dr.: 1971)
(ISBN 9789026131998 )
Inhoud:
In eenvoudige maar soms ook ongebruikelijke woorden worden op originele wijze en
met vaart de fantasierijke avonturen van Meneer Vos en zijn familie verteld. De
slimme Vos is de boeren, die hem door hun slinkende veestapel, meer dan zat zijn, steeds te slim
af. De boeren zijn vastbesloten om hem dood te schieten en zijn bereid daarvoor eindeloos op de
loer te liggen bij het hol van de familie Vos. Met zijn vrolijke en slimme streken weet de vos zelfs
de meest boosaardige acties van de wraakzuchtige boeren te overwinnen.
De zwart-wittekeningen onderstrepen de vrolijkheid van het verhaal.
Aanbeveling:
Met voorlezen komen de humor en het originele taalgebruik het best tot hun recht. Laten luisteren
naar het luisterboek met de integrale weergave van het boek behoort tot de mogelijkheden.
Luisterduur: 75 minuten, Uitgeverij Rubinstein bv, Amsterdam 2006 ( ISBN 9789054443865)
Niveau: Vanaf 10 jaar.

Titel: Uil
Auteur: Carl Hiaasen (vertaling: Aleid van Eekelen)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2003
(ISBN 9789056374891 )
Inhoud:
Vol humor, vaart en spanning wordt de lezer meegenomen in het ingewikkelde
avontuur van Roy. Roy is net verhuisd en zijn verwachting om, net als vorige
keren, weer het mikpunt van pesterijen te zijn, wordt gelijk al bevestigd als hij in de schoolbus
wordt vastgegrepen door Dana. Hij wordt met zijn hoofd tegen het raam geduwd en ziet een jongen
zonder schooltas en op blote voeten van de bus wegrennen. Dat prikkelt zijn nieuwsgierigheid. Door
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zijn zoektocht naar die jongen raakt Roy betrokken bij de strijd om een bouwterrein en de
bedreigingen voor holenuiltjes die zich daar nestelen. De rennende jongen voelt zich erg betrokken
bij het milieu en de piepkleine uiltjes. Hij probeert hen te redden en gaat spectaculair acties niet
uit de weg. Roy staat hem vol lef en met slimme invallen terzijde.
De helderblauwe omslag met slechts twee ogen en een snaveltje zijn vertederend, maken
nieuwsgierig en nodigen uit tot lezen.
Aanbeveling: Voorlezen.
Niveau: Voor de betere lezer vanaf 11 jaar.

Titel: Igor, beer in nood
Auteur: Rindert Kromhout
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Leopold, Amsterdam 2007
(ISBN 9789025850838 )
Inhoud:
In een aangrijpend maar ook sober verhaal wordt, vanuit het perspectief van Igor
dierenleed aan de kaak gesteld. Igor groeit op in een groot, avontuurlijk en
dierrijk bos. Na een winter in hun hol, leren Igor en zijn broer in de zomer alles wat een beer te
moet weten om zich te kunnen redden zoals vissen en bijenkorven openbreken. Op een dag
verschijnen er vreemde dieren tussen de bomen en dat heeft verschrikkelijke gevolgen. Igor wordt
gevangen en gescheiden van zijn moeder en broer. Vervolgens wordt hij afgericht als dansbeer.
Igor ziet mensen als dunne bedreigende dieren die op hun achterpoten lopen. Als hij kreupel is en
wordt afgedaan, lijkt hij verloren maar komt er redding uit een, voor Igor, onverwachte hoek. Het
boek heeft geen illustraties, wel enkele pootafdrukken.
Aanbeveling: Interactief voorlezen
Ter verdieping: Igor bestaat en woont in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Meer informatie en een
verhaalfragment op: http://www.wereldkids.nl/fun/boeken/kromhout_interview (Dieplink naar de
website van wereldkids )
Niveau: Voorlezen en zelf lezen vanaf 9 jaar.

Titel: Bedreigde dieren
Auteur: Steve Parker en diverse fotografen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Biblion, Leidschendam 2003
(ISBN 9789054833833 )
Inhoud:
Voorzien van veel kleurenfoto’s , korte teksten, schema’s en diagrammen biedt dit boek informatie
over de bedreiging van dieren en hun milieu. Het gaat niet zozeer over de bedreigde dieren zelf
maar over de bedreiging van de leefwereld waarin deze dieren leven. Dat vooral de mensen daar de
oorzaak van zijn wordt zichtbaar met voorbeelden van de verwoesting van de natuur door
landbouwgronden, houtwinning, overbevissing, schadelijke stoffen in de voedselketen en handel in
dieren en dierproducten. Verder is er aandacht voor dierenbescherming en de betekenis daarvan:
om een diersoort te beschermen moet je zijn hele milieu beschermen. Parken en reservaten zij
alleen succesvol als de lokale bevolking daar ook de vruchten van kan plukken. Tot slot is er
aandacht voor enkele (bijna) uitgestorven dieren en fokprogramma's om deze dieren te behouden.
Niveau: Vanaf 10 jaar
Bibliotheek: J 590.2 (of in de rubriek Natuur en milieu)
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Titel: De aap komt uit de mouw
Auteur en illustrator: Sabien Clement
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2005 (ISBN 9789020960341 )
Inhoud:
Met dit boek maken kinderen op een kleurrijke en verfrissende manier kennis met
spreekwoorden en gezegden. Bij elke letter van het alfabet zijn zoekplaatjes met
daarin één of (veel) meer spreekwoorden en gezegden. Terwijl bij de letter A de aap uit de mouw
komt, ziet de oplettende kijker ook een addertje onder het gras zitten. Je moet echt speuren om
de spreekwoorden te vinden en te herkennen en weet nooit zeker of alles al gevonden is. Dat kan
overigens wel gecontroleerd worden omdat achter in het boek de oplossingen staan en de
spreekwoorden uitgelegd worden.
De paginagrote gekleurde illustraties zijn fantasierijk en verrassend.
Aanbeveling:
Een boek om toe te passen in een les. Het zet leerlingen aan tot creatief denken en biedt naast
verdieping een stuk taalcultuur passend bij de lesstof van dit thema.
Niveau: Vanaf 10 jaar.

