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Beste ouders,  
beste (voor)lezers,

Onderzoek toont aan dat lezers gezonder en 
gelukkiger zijn. En dat lezers meer kans van 
slagen hebben in het leven. Je bent dus een 
dief van je eigen geluk als je niet leest. 

Iedereen heeft het druk – natuurlijk! Maar 
we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: 
neem elke dag de tijd om (voor) te lezen. 
Minimaal een kwartier. Zonder uitzondering. 
In elk gezin. De wereld zou er mooier uitzien 
als iedereen dat deed! Je kweekt er namelijk 
lees-liefhebbers mee. 

Eén op de zeven kinderen van vijftien jaar 
heeft moeite met het begrijpen van de 
schoolboeken. Laaggeletterdheid is een 
handicap voor het leven. Daar kunnen we 
iets aan doen. Geef het goede voorbeeld. Pak 
een boek en laat zien dat lezen leuk is. En blijf 
voorlezen, ook als kinderen het zelf kunnen. 
Dan heb je vijf keer zoveel kans dat je kind 
een goede lezer wordt – dat is geen verzinsel 
van ons, maar wetenschappelijk bewezen.

(VOOR)LEZEN 
MAAKT

En nog iets: lees naast verhalen ook elke dag 
een gedicht. Op speciale momenten in het 
leven grijpen we vaak naar poëzie. Er prijken 
gedichten op geboortekaartjes, en op rouw- 
en trouwkaarten. Maar er is zo veel meer 
moois te belezen. Er is poëzie voor elke dag, 
kort maar krachtig.

Wie leest, leert nieuwe woorden. Woorden 
waarop je kunt leunen als een meeuw op de 
wind. En die wind draagt je overal naartoe. 
Lees voor je leven!

Monique & Hans Hagen

Kinderboekenambassadeurs

www.kinderboekenambassadeur.nl
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Read2Me
Deze voorleeswedstrijd is er speciaal voor 
brugklassers van alle schooltypen. Al meer dan 
duizend klassen doen mee. De voorleeswedstrij-
den worden gehouden op scholen en in biblio-
theken. Read2me wordt afgesloten met een 
spannende landelijke finale.

Weetjes over de bieb, boeken en meer

WIST JIJ DIT AL?
De Bibliotheek is dé plek voor het lenen van boeken,  

tijdschriften, muziek en films. Maar wist je dat de Bibliotheek ook 
allerlei projecten en activiteiten organiseert? Hier lees je meer. 

De Bibliotheek  
op school 
Wist je dat bibliotheken, 
scholen en gemeenten 
samenwerken aan het 
vergroten van leesplezier 
en mediawijsheid van 
kinderen? De Bibliotheek op school is een 
prachtig en uitgebreid programma voor 
scholen. Want leren begint met lezen!

In 2015 leenden de bibliotheken samen  
meer dan 73 miljoen boeken uit, waarvan  

37,7 miljoen jeugdboeken.

De 156 bibliotheken van Nederland tellen 
samen rond de 3,8 miljoen leden, 
waarvan 2,3 miljoen jeugdleden.

Zo leuk is taal!
De VoorleesExpress is een project voor kin-
deren tussen 2 en 8 jaar die moeite hebben 
met taal. Twintig weken lang komt een 
vrijwilliger thuis langs om voor te lezen en 
taalspelletjes te doen. Zo ontdekken kinde-
ren en hun ouders hoe leuk voorlezen is.

BoekStart
Met voorlezen begin je nooit te vroeg!  
Speciaal voor baby’s is er daarom BoekStart. 
Met een waardebon van de gemeente krijgen 
ouders in de Bibliotheek een koffertje met 
twee babyboekjes, een folder met voorlees-
tips én een gratis jeugdlidmaatschap.  

Nederland heeft zo’n 800 bibliotheekvestigingen.  
Dat is bijna evenveel als alle Albert Heijn 

supermarkten in Nederland!

Walk&Talk
Op zoek naar ander werk? 
Daar kun je soms wel wat 
hulp bij gebruiken! Veel 
bibliotheken organiseren 
maandelijks Walk&Talk 
bijeenkomsten waar je 
ervaringen kunt uitwisse-
len en waar gastsprekers 
interessante thema’s 
belichten. 

Taalhuis in de Bieb 
Alle volwassenen die 
graag beter Nederlands 
willen leren lezen, schrij-
ven of spreken, kunnen 
terecht bij het Taalhuis.  
Er zijn cursussen, taal-
groepen en taalcoaches. 

Het meest uitgeleende jeugdboek 
van 2016 in de provincie  

Gelderland was … Het leven van een 
Loser van Jeff Kinney.

Het beste boek
Alle kinderen tussen 
6 en 12 jaar mogen  

bij de Nederlandse Kinderjury hun stem uitbrengen. 
Samen kiezen ze het beste boek van het jaar.  
De winnaars van 2016? De Gorgels van Jochem Myjer  
en Dummie de Mummie en de drums van Massoeba  
van Tosca Menten.

NIEUWSGIERIG?Wil je weten wat jouw Bibliotheek allemaal organiseert? Kom eens langs of kijk  op de website.

Wist je dat  een bibliotheek- abonnement voor  kinderen vaak  helemaal gratis  
is?

DOE OOK MEE

Wil je net als 10.000 anderen aan de slag 

als vrijwilliger voor de Bibliotheek? 

Kom langs,  we vertellen je graag over de 

mogelijkheden!

4 54 5

Steeds meer mensen lenen 
e-books bij de Bibliotheek. 

In 2016 hadden al bijna 
345.000 bibliotheekleden 

een e-bookaccount!  
Samen leenden zij meer  

dan 2,7 miljoen e-books.



Zijn strips minder goed dan het lezen van een 

boek? Nee hoor! Hoe meer een kind leest, 

hoe beter het is. Er zijn zelfs voordelen aan het 

lezen van strips. Zeker voor kinderen die lezen 

lastig vinden.

DIT LEREN KINDEREN 
VAN STRIPS

GOED KIJKEN
Er gebeurt vaak van alles  
in een strip. Wie niks wil  

missen van het verhaal, moet 
dus goed kijken en opletten. 

NIEUWE WOORDEN 
Er staan veel woorden in  

strips die kinderen niet vaak  
tegenkomen. Door de plaatjes 
is een nieuw woord voor hen 

gemakkelijker te begrijpen. 

VERHALEN LEZEN
Strips vertellen een verhaal 

met een begin en een einde.  
Kinderen oefenen zo met  

verhaallijnen. Die ervaring 
is nuttig als ze een boek of 

verhaal lezen. 

D oordat strips bestaan 
uit plaatjes en kleine 
blokjes tekst, kunnen 

kinderen die lezen moeilijk 
vinden, zich beter inleven 
en een verhaal makkelijker 
begrijpen. 
Veel strips horen bovendien 
bij een serie. Dat maakt het 
makkelijker voor kinderen. Ze 
herkennen de karakters en 
weten ongeveer wat ze kun-
nen verwachten. Ook krijgen 
ze meer vertrouwen in hun 
leesvaardigheid. Als het lukt 
om één boek uit een serie te 
lezen en te begrijpen, lukt een 

 Van toen  
 tot nu: 

canon van 
de Nederlandse  
geschiedenis

Robbert Damen
Spannende 
stripserie over 
de Nederlandse 
geschiedenis.
10+

Tijdschriften met 

strips, zoals Donald 

Duck en Tina, kun je 

ook in de Bibliotheek 

lezen of lenen!

volgend deel vast ook. Kinde-
ren zijn vaak gek op strips. Dat 
is een groot pluspunt, want als 
lezen niet vanzelf gaat, is oefe-
nen extra belangrijk. Kinderen 
die plezier beleven aan een 
strip, pakken eerder een nieuw 
(strip)boek. 

Donald Duck
De Donald Duck is een grote 
favoriet van basisschoolkin-
deren. Jan Kruse uit Deventer 
bedenkt en tekent al 34 jaar 
scenario’s voor dit stripblad. 
Hoe verklaart hij de popula-
riteit van strips en de Donald 
Duck? “In een roman moet je 
veel tekst lezen om erachter te 

komen waar het verhaal zich 
afspeelt en hoe iemand zich 
voelt”, vertelt hij. “In een strip 
zie je dat allemaal onmiddel-
lijk. De Donald Duck dankt zijn 
populariteit aan de figuur Do-
nald Duck. Hij is een pechvogel 
en daarin herkent iedereen 
wel iets. En kinderen vinden de 
verhalen gewoon leuk. Nooit 
te braaf en lekker spannend.”

WIST JE DAT ?
ER STRIPSERIES MET VERSCHILLENDE  
AVI-NIVEAUS BESTAAN? VRAAG ER EENS  
NAAR IN DE BIBLIOTHEEK.

Kijk en Lees
Gerben Valkema/
Michiel van de 
Vijver
Serie op AVI-lees-
niveau, voor groep 
3 t/m 5. Met korte, 
grappige  verhaal-
tjes over Kik, Joep 
en geheim agent 
G. Ruwel.
6+

Sofie
Edward van de 
Vendel, 
Floor de Goede
Mooie stripserie 
over Sofie en haar 
vrienden van de 
pinguïnclub.  
Ook met fotostrips 

en informatie.
7+

Poptropica
Jack Chabert, 
Kory Merrit
Nieuwe avontu-
renserie over twee 
broers en een zus. 
Naar een idee van 
Jeff Kinney, de 
schrijver van Het 
leven van  
een Loser. 
9+

De Wake 
Nanne  
Meulendijks 
Mooie graphic 
novel naar het 
verhaal van  
Ronald Giphart. 
Over een man die 
verongelukt tijdens 
een wandeling in 
de bergen.
15+

MEEST UITGELEENDE STRIPS
IN DE BIBLIOTHEEK (2016) 
1. DONALD DUCK
2. JAN, JANS EN DE KINDEREN
3. GARFIELD 

Alle 5
goed

6 7



 “Toen ik hoorde dat ik het 
kinderboekenweekgeschenk 
mocht schrijven, voelde ik 
een mengeling van enorme 
blijdschap en pure paniek. Ik 
heb twee weken rechtop in 
bed gezeten. ‘Ik word de eerste 
schrijver die het niet voor 
elkaar krijgt’, dacht ik. Won-
derlijk genoeg is het allemaal 
goed gekomen. Toen het idee 
eenmaal was opgeborreld heb 
ik alles uit mijn handen laten 
vallen en ben ik begonnen. Na 
ruim vier maanden was het 
af. Het thema van de Kinder-
boekenweek is ‘gruwelijk eng’. 
Hoewel het omslag anders 

WIE IS JANNEKE 
SCHOTVELD?
Ze schreef dit jaar het kinderboekenweekgeschenk. 
Kattensoep, over Boeli en zijn kat Obama. 
Eerder verzon Janneke Schotveld freule Robine, 
meisjesrobot Botje en nog veel meer bijzondere 
figuren. Maar haar bekendste en meest geliefde 
personage is Superjuffie. Dat snapt ze wel: “Wie wil 
er nou geen lieve juf die kan vliegen en ook nog 
eens dieren redt?”

“Wie wil er nou geen lieve juf,  
die kan vliegen en ook nog eens 
dieren redt?”

doet vermoeden is kattensoep 
gewoon een blij en roze 
Janneke boek. Al is er geheel 
per ongeluk toch een griezelig 
element ingeslopen...”
 
Personages
“De kinderen in mijn boe-
ken hebben vaak trekjes van 
leerlingen die ik als juf in mijn 
klas heb gehad. Ik pik wat van 
de een en wat van de ander en 

maak er een nieuw personage 
van. Mijn eerste boek Villa Fien 
gaat over een onderwijsinspec-
teur die echt bestaat. Hij kwam 
bij mij in de klas en was meer 
geïnteresseerd in mijn admi-
nistratie dan in de leerlingen.  
Ik schreef het verhaal een 
beetje uit frustratie. Ik stuurde 
het naar een uitgever en zij wil-
den het uitgeven. Dat was heel 
bijzonder. Ik schrijf al mijn hele 
leven, maar deed dat voorheen 
vooral voor mezelf.”
 
Superjuffie
“Schrijver Jacques Vriens  
vroeg of ik een verhaal wilde 
verzinnen voor zijn bundel 
Apenkooien en propjes gooi-
en. Het moest wel per se over 
school gaan. Toen vloog Super-

juffie mijn hoofd in. Het succes 
van de serie komt denk ik door 
de combinatie van herken-
baarheid en een vleugje ma-
gie. Het zijn gewone kinderen 
op een gewone school. Alles is 
herkenbaar, behalve de gave 
van juf Josje. Wie wil er nou 
geen lieve juf, die kan vliegen 
en ook nog eens dieren redt?”
 
 Schoolschrijver
“Als schoolschrijver kom ik 
een aantal weken bij dezelfde 
kinderen in de klas. Ik neem 

“Ik denk dat kinderen het fijn 
vinden om even in een blije, 

roze wereld te vertoeven.”

 Janneke Schotveld 
 in het kort 

 
Geboren op 3 maart 1974.

Studeerde creatieve  
therapie en deed de pabo.

Werkte twaalf jaar  
als leerkracht in het 

speciaal onderwijs.
Eerste boek Villa Fien 

verscheen in 2007.
Fulltime schrijver  

sinds 2012.
Schreef inmiddels  

twintig boeken.
Verkocht de filmrechten 

van Oma ontsnapt! en  
Superjuffie.

allerlei boeken mee, vooral 
van andere schrijvers. Ik vertel 
erover, lees spannende stukjes 
voor en laat kinderen vertellen 
én schrijven. Soms vertel ik over 
mijn werk. Bijvoorbeeld dat 
één van de poesjes die Super-
juffie heeft gered bij mij thuis 
rondloopt, omdat ik die zelf heb 
gered. Boeken komen zo op een 
andere manier tot leven.”
 
Blij
“Ik kan nogal tobberig zijn. 
In mijn boeken is de wereld 

overwegend fijn, blij en roze. 
Als ik schrijf kan ik daar lekker 
in verdwijnen, als een soort 
tegenhanger. Ik denk dat 
kinderen het ook lekker vinden 
om even in die wereld te ver-
toeven.”
 
Moeilijke woorden
“Mijn schrijfstijl is vrij toegan-
kelijk. In mijn verhalen mag 
daarom best af en toe een 
woord staan dat kinderen nog 
niet kennen. Daar krijgen ze 
niks van. De meeste kinderen Ill
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kunnen na leesniveau M4* 
prima zelf bepalen welke 
boeken ze willen lezen. Als het 
nog te moeilijk is, leggen ze 
het vanzelf weer weg.”

Schrijven
“Een nieuw boek begint bij 
mij met allerlei personages 
en gebeurtenissen. In een 
speciaal schriftje schrijf ik alle 
ideeën en gedachten op. Ik 
brainstorm met mezelf. Net 
zolang tot er iets ontstaat. 
Soms is het zo gebeurd, soms 
duurt het weken. Halverwege 
een boek herhaalt het proces 
zich, want ik kom altijd vast 
te zitten. Mijn schrijfschriftjes 
zijn heilig.”
 
Werkdag
“Op mijn ideale werkdag 
schrijf ik van half negen tot 
één uur. Daarna ga ik een uur 
met de hond naar het bos en  
’s middags doe ik andere werk-
dingen zoals mijn mail. De 
werkelijkheid is meestal dat 
alles door elkaar loopt. Soms 
ben ik dus om tien uur al in 
het bos, of zit ik op Facebook. 
Al heb ik dat laatste redelijk 
onder controle. Ik kijk nog 
maar een paar keer per week, 

“  Door te lezen, leef je meerdere 
levens. Voor mij is dat het 
allermooiste aan lezen”

dat geeft rust. Schrijven doe ik 
in een soort schuurtje dat aan 
ons huis is gebouwd. Als ik er 
niet zit moet de deur dicht. Ik 
hou heel erg van mijn werk, 
maar soms wil ik het even niet 
zien.”
 
Overal boeken
“Ik kom uit een boekenfamilie. 
Bij ons thuis lagen vroeger 
overal boeken. Bij iedere spe-
ciale gelegenheid kregen we 
een boek. Ik speelde heus wel 
buiten maar kon ook dagen 
lezen. Elke zaterdag haalde ik 
samen met mijn vader een tas 
vol boeken uit de Bibliotheek. 
Nog steeds lees ik minstens 
twee boeken per week, van 

filosofie tot kinderboeken. In 
mijn hoofd ben ik altijd met 
mijn werk bezig. Lezen is voor 
mij een van de weinige ma-
nieren om te ontspannen. Een 
leven zonder boeken kan ik me 
echt niet voorstellen.”
 
Liefde voor lezen
“Lezen maakt de wereld van 
kinderen groter. Of ze nou in 
een fantasiewereld verzeild 
raken of in de wereld van een 
kind dat heel anders leeft dan 
zij. Door te lezen, leef je meer-
dere levens. Voor mij is dat het 
allermooiste aan lezen.”
 
*  Leesniveau M4 bereikt een kind 

ongeveer halverwege groep 4 

 Griezelen, lachen  
of iets leren?   

In de Bibliotheek  
kan iedereen terecht 

voor het lenen  
van een leuk boek.

Zeven kinderen 
vertellen over hun 

lievelingsboek.

MIJN 
MOOISTE 

BOEK
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Geheim agent oma
“Ik kreeg dit boek van mijn oma voor 
mijn achtste verjaardag”, vertelt Sila 
(8). “Mijn nichtje had het boek al eer-
der van mijn oma gekregen. Toen we 
een keer schooltje speelden, las zij 
eruit voor. Ik hou van geheim agen-
ten die spioneren en boeven vangen. 
Zelf zou ik ook wel zo’n oma willen 
hebben. Dan ging ik met haar mee 
op missie. Ik vind het jammer dat 
de plaatjes in het boek niet in kleur 
zijn. Dat is toch veel vrolijker? Nu zie 
ik niet eens of het haar van geheim 
agent oma bruin is of blond.”



Het leven van een Loser: 
Niet te filmen
“De voorkant van dit boek zag er 
spannend uit. Daarom nam ik het 
mee uit de Bibliotheek.” Naali (10) 
heeft door dit boek veel geleerd 
over hoe films gemaakt worden 
en hoe het achter de schermen 
gaat. “Ik had al twee delen van 
Het leven van een Loser gelezen. 
Dit boek gaat over hoe ze films 
hebben gemaakt van de boeken. 
Heel interessant. Als ik nu een 
film kijk, denk ik erbij na dat ze 
er misschien wel zeven maanden 
aan gewerkt hebben. Ik hoef niet 
bij de film te werken hoor. Je moet 
je hart volgen en mijn hart zegt 
dat ik tandarts moet worden.”

Het verhaal van  
Boli de baby-olifant
Kyle (9) leest bijna altijd boeken 
over dieren. “Olifanten vind ik 
grappig want ze hebben een 
lange neus en grote oren. In dit 
boek vertelt Boli wat olifanten 
in het wild allemaal doen. Ze 
eten bijvoorbeeld veel blade-
ren, takken en vruchten. Ik wil 
bioloog worden en nieuwe 
diersoorten ontdekken. Dat is 
best moeilijk omdat ze verstopt 
zitten tussen de dieren die al 
ontdekt zijn.”

Mr. Stink
Sarah (12) heeft met dit boek 
een voorleeswedstrijd op 
school gewonnen. “Het gaat 
over een zwerver die stinkt en 
over een meisje dat hem stie-
kem in de schuur laat slapen. 
Er zit veel humor in dit boek. 
Soms zie ik wel eens een 
zwerver op straat. Dan vraag 
ik me af hoe hij zwerver is ge-
worden en of hij nog familie 
heeft. Van dit boek leerde ik 
dat je altijd aardig moet zijn, 
hoe iemands uiterlijk ook is. 
Je weet toch niet hoe iemand 
van binnen is?”

12 13



 www.boekenfilmpjes.nl 
korte filmpjes van kinderboeken voor  
verschillende leeftijden.

 www.boekenbabbels.nl
persoonlijke filmpjes van kinderen 
over hun favoriete boek. Je kunt zelf 
ook een boekenbabbel maken!

 www.boekenzoeker.org
boeken zoeken op leeftijd, genre, 
thema en emotie.

 www.facebook.com/lilyleest 
boekenvlog voor kids. Lily is 10 jaar  
en vertelt over boeken die ze leest.

 www.leesplein.nl
hier vind je de beste kinder- en 
jeugdboeken, leestips, nieuws en  
spelletjes (0 tot 18 jaar).

OP ZOEK NAAR EEN LEUK BOEK
Vaak horen kinderen van elkaar welke 

boeken leuk zijn. In de Bibliotheek 

werken bibliotheekmedewerkers die 

ook goede tips hebben. Maar hoe kun 

je als ouder je kind helpen bij het vin-

den van een leuk boek? Waar zoek je? 

Dikkie Dik op het strand
Haja Adama is 4 jaar en ze is gek op alle 
boeken van Dikkie Dik. “Mama leest elke 
dag voor. Omdat mama Dikkie Dik leuk 
vindt, vind ik het ook leuk. Dikkie Dik  
is een jongen, want zijn haar is kort.  
Maar de boeken zijn meer voor meisjes. 
Jongens vinden het denk ik niet zo leuk. 
Ik heb zelf ook een poes, die is zwart met 
goud. Maar mijn lievelingsdier is een 
chihuahua. Die hondjes vind ik zo lief!”

Stinkbommen,  
vuurwerk, diamanten  
en andere chemische  
experimenten
Tomas (7) houdt van experimen-
tjes doen. “Je weet nooit of een 
experiment wel of niet gaat 
lukken. Dat is spannend. In dit 
boek staan allemaal leuke proef-
jes, zoals zelf winegums maken. 
Dat ga ik binnenkort thuis doen. 
Later wil ik professor worden. 
Dan stop ik heel veel kleurstof-
fen bij elkaar, beetje zout erbij 
en schudden. Als je de dop eraf 
draait, komen alle kleurstofjes 
in de lucht. Sommige kleuren 
mengen met elkaar. Dan heb je 
een soort televisie in de lucht.”

Lang leve de leeuwenkuil
Volgens Jamie (10) blijft dit boek 
spannend. Hij heeft het al vijf keer 
gelezen! “Iedere keer vergeet ik weer 
een beetje hoe het ging en dan lees 
ik het opnieuw. Het verhaal gaat over 
een dierentuin. Er komt een Konink-
lijke Hoogheid op bezoek, en dan 
breekt er een neushoorn los. Ik ben 
wel tien keer in Burgers’ Zoo geweest. 
Dat is de dierentuin waar dit boek 
eigenlijk over gaat. De leeuwenkuil is 
een boomhut die echt bestaat. Het is 
gewoon een topboek!”

1514



TIP
In bijna alle 

bibliotheken vind 
je een Makkelijk 
Lezen Plein. Hier 

staan boeken, 
luisterboeken en 

dvd's voor kinderen 
die lezen niet 

gemakkelijk vinden. 
Er is ook een site: 

makkelijklezenplein.nl

Tips van 
Daniëlle 
Dijkstra

Broodje Rat
David Walliams
“Na de dood van haar 
hamster vindt Zoë 
een babyratje in haar 
kamer. Het wordt 
haar nieuwe huisdier. 
Al is niet iedereen 
het daarmee eens. 
Een boek vol humor, 
geweldige personages 
en bizarre situaties.”
9+

Op wereldreis met 
Ben en Polo - India
Anita Ganeri
“Ben reist met zijn 
hond Polo door India 
en vertelt van alles 
over dit land. Hoe hoog 
de Himalaya is, wat na-
masté betekent en nog 
veel meer. Een vrolijk 
en informatief boek 
met prachtige foto’s.”
8+

Dagboek van een 
Muts  - Puppy Love
Rachel Renee Russell
“Nikki past op zeven 
hondjes omdat er 
geen plek is in het 

asiel. Best een gedoe, 
want haar ouders 
mogen het niet weten. 
Een verhaal met lekker 
veel humor. Van de 
tekeningen word ik 
gewoon blij. Geen 
wonder dat meiden 
zo gek zijn op deze 
boeken.” 
10+

De Makkelijk Lezen Top 25 is een lijst vol leuke 
boeken voor kinderen die lezen niet zo makkelijk 
vinden. De lijst verschijnt twee keer per jaar. Drie 
jeugdspecialisten van de Bibliotheek Noordwest 
Veluwe vertellen over hun favoriete titels.

Makkelijk lezen 

Nimfje Nanoe -  
Zijn riviernimfen 
gevaarlijk?
Sylvia Heinlein
“Zeemeermin Nanoe 
woont in een bouw-
put. Ze wil graag 
eens naar de zee. 
Onderweg komt ze 
van alles tegen. Zeker 
voor meisjes die niet 
zo graag lezen is dit 
een grappig, luchtig 
verhaaltje met mooie 
illustraties.”
7+

Alle boeken uit  
de top 25 bekijken?
Ze staan op  
www.makkelijklezen.nl

10
aanraders

Stoere Steffie en  
de rare uitvinder 
Annemarie Bon
“De voetbal van 
Steffie belandt in 
de tijdmachine van 
haar buurman Rinus. 
Om haar bal terug te 
krijgen moet Steffie 
ook de tijdmachine in. 
Ze komt terecht in de 
oertijd. Een spannend 
verhaal met een stuk-
je geschiedenis als 
bonus.”
7+

Cowboy Rick  
De Spookstad 
Lida Dijkstra
“De bewoners van het 
stadje Goudgroef zijn 
bang voor een spook. 
Cowboy Rik en zijn 
vrienden zoeken uit 
wat er aan de hand is. 
Erg leuk verhaal in een 
groot lettertype en met 
kleurige tekeningen.”
9+

De regels van Drie 
Marjolijn Hof
“Twan gaat met zijn 
moeder, oma en zus 
naar IJsland. Daar 
woont Opi Kas, zijn 
overgrootvader. Ze 
willen hem meene-
men naar Nederland. 
Maar Opi Kas heeft 
andere plannen. Een 
prachtig boek dat 
makkelijk leest.”
10+

Tips van 
Siard 

Bijkersma

Ik lees slim:  
weetjes over dieren -
Snel of traag?
Anneriek van Heugten
“Mooie kijkplaten, 
strips en leuke quizjes 
over snelle en trage 
dieren. Een interes-
sant en leuk boek, 
zeker voor dierenlief-
hebbers.”
8+

Junior Suske en Wiske 
Leuke stripmopjes  
om zelf te lezen
Pieter van Oudheusden
“Wat is er nou leuker 
dan zelf een klassieker 
als Suske en Wiske te 
kunnen lezen? Deze 
korte stripverhaaltjes 

Het leuke weetjes 
stripboek -
voor jonge lezers
Philip Ardagh
“Een superleuk, infor-
matief boek waarin 
weetjes zijn verpakt 
in korte en grappi-
ge strips. Kinderen 
komen van alles te 
weten. Over dinosau-
russen, de ruimte, hun 
eigen lichaam, ridders 
en dieren. Een echte 
aanrader!”
8+

zijn speciaal geschre-
ven voor beginnende 
lezers. Ook de teken-
stijl is aangepast aan 
jonge kinderen.”
6+

Tips van 
Annemarie 

Muller
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WAAR EEN 
WIL IS, 

IS EEN WEG 
Blijven proberen
Het is belangrijk om dit ‘vaste 
denkpatroon’ om te zetten 
naar een ‘groeidenkpatroon’. 
Kinderen met een ‘groeidenk-
patroon’ geloven dat ze beter 
kunnen worden door veel te 
oefenen. Ze snappen dat het 
tijd en moeite kost en zijn niet 
snel bang om fouten te ma-
ken. Ze geven niet op, blijven 
proberen en komen zo vooruit. 
Ze gaan ervan uit dat hun 
talenten niet vaststaan, maar 
kunnen groeien. Deze kinderen 
halen het beste in zichzelf naar 
boven. 

Van fouten kun je leren
Je kunt je kind helpen het ‘vas-
te denkpatroon’ om te zetten 
in een ‘groeidenkpatroon’. Geef 
je kind complimenten over 
zijn inzet en doorzettingsver-
mogen. Een kind dat zijn best 
doet en veel oefent, wordt van-
zelf beter. Door dat te benoe-
men, durft je kind ook nieuwe 
dingen te proberen. Probeer 
je kind daarom te laten leren 
van fouten. Van fouten maken 
word je alleen maar beter!

6 TIPS OM JE KIND 
TE MOTIVEREN
1.  Toon belangstelling en 

neem de tijd om samen 

met je kind te praten.

2.  Een kind dat goed in 

zijn vel zit, presteert 

beter. Als je kind niet 

goed in zijn vel zit, 

probeer er dan achter 

te komen wat er aan de 

hand is. 

3.   Complimenteer je kind 

met zijn inzet: "Wat heb 

jij goed je best gedaan! 

Hoe heb je dat voor 

elkaar gekregen?" 

4.  Laat je kind vooral 

doen waar het goed in 

is.

5.  Vergelijk niet met an-

dere kinderen. Het gaat 

er niet om of een kind 

de beste, de snelste of 

de slimste is.

6.  Vertel welke fouten jij 

zelf maakt en wat je 

daarvan leert.

Soms hebben kinderen 
nergens zin in. Geen zin 
in school, geen plezier 
op de sportclub en 
ze oefenen niet voor 
muziekles. Hoe zorg je 
dat je kind er weer zin in 
krijgt? En waarom is dat 
belangrijk?

Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig en leergie-
rig. Toch hebben ze soms 

nergens zin in en dat is niet 
altijd goed voor hun ontwik-
keling. Kinderen ontwikkelen 
zich vooral als ze nieuwe 
dingen willen leren. 

Ik ben niet goed genoeg
Bij een onvoldoende op school 
of een verloren voetbalwed-
strijd denken sommige kinde-
ren: ik ben gewoon niet goed 
genoeg. Daardoor krijgt het 

JUNIOR- EN 
PUBERCOACHKAARTEN 
Wat maakt jou bijzonder? Hoe 

bereik je je doel? Waar krijg 

je een kick van? Deze en nog 

veel meer vragen staan op 

de vrolijke coachkaarten van 

Espérance Blaauw. De prikke-

lende vragen helpen kinderen 

en jongeren te zeggen wat ze 

voelen en denken. Zo krijg je 

een goed gesprek over hun 

verlangens en talenten. Dat 

is niet alleen leuk, maar geeft 

ook zelfvertrouwen!

www.coachkaarten.nl

Junior Coachkaarten (6 tot 12 

jaar), € 14,95. Puber Coach-

kaarten  (vanaf 12 jaar), € 14,95

kind minder zin om te leren of 
te voetballen. Deze kinderen 
denken dat ze toch niet beter 
kunnen worden, alsof hun ta-
lenten ‘vaststaan’. Ook willen 
ze liever geen fouten maken. 
Deze kinderen hebben last van 
een ‘vast denkpatroon’. 



dat lezen niet alleen voor meis-
jes is. Wie veel leest, wordt er 
beter in. En als je ergens beter 
in wordt, is het leuker om te 
doen. Ook voor jongens!

Jongensboeken
Meisjes houden vaak meer van 
verhalen en gedichten over 
liefde en vriendschap. Jongens 
houden vaak meer van strips 
en grappige of informatieve 
boeken. Bijvoorbeeld over ga-
men, sport, oorlog, fantasy en 
science fiction. Het is belang-
rijk om jongens op dit soort 
boeken te wijzen. Dan krijgen 
ze ook echt zin om een boek te 
lezen!

LEZEN 
IS COOL! 

Jongens en meisjes hebben niet pre-
cies dezelfde hersenen. De hersen-
gebieden die samenhangen met 

taal zijn bij meisjes eerder ‘klaar met 
ontwikkelen’ dan bij jongens. Meisjes 
hebben dus een aangeboren voor-
sprong. Ook kunnen meisjes zich vaak 
beter concentreren. En dat is belangrijk 
bij het lezen van een boek.

Voorlezende vaders
Los van het verschil in de hersenen 
worden jongens vaak opgevoed als 
jongens, en meisjes als meisjes. Lezen 
wordt toch vaak nog gezien als iets 
meisjesachtigs. Daardoor denken 
sommige jongens dat ze lezen niet leuk 
vinden. Vaders die voorlezen, geven het 
goede voorbeeld. Daardoor zien jongens 

Jongens houden vaak 

meer van strips en 

grappige of 

informatieve boeken. 
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INFORMATIEVE BOEKEN
In de Bibliotheek vind je informatieve 

boeken over allerlei onderwerpen. Op de 

rug van het boek zie je aan de letters voor 

welke leeftijd het is. AJ is voor kinderen 

tot 9 jaar en J is vanaf 9 jaar. Ook staat 

er een plaatje op de rug van het boek, bij-

voorbeeld een schaar (hobby's), een bal en 

een shuttle (sport & spel) of een wereldbol 

(landen en volken). Zo zie je snel waar het 

boek over gaat. 

Kun je iets niet vinden? 

Vraag het de bibliotheekmedewerkers, 

zij helpen je graag!

Meisjes houden vaak 

meer van verhalen en 

gedichten over liefde 

en vriendschap.

Meisjes vinden lezen over het 
algemeen leuker dan jongens. 
Meisjes lezen gemiddeld ook 
vaker en beter. Hoe komt dat? 
En hoe zorg je ervoor dat 
jongens ook meer en beter 
gaan lezen?



Welke vervelende dingen kan een kind 
online tegenkomen?
Lastigvallen, pesten, oplichting en misbruik: 
het gebeurt allemaal ook online. Een specifiek 
risico is grooming, dat is digitaal kinderlokken. 
Volwassenen benaderen kinderen dan online 
via social media of chatboxen. Het uiteindelijke 
doel is seksueel contact. Ook cyberpesten  
overkomt kinderen vaker dan volwassenen.

Wat is cyberpesten?
Cyberpesten is digitaal pesten. Het pesten kan 
bijvoorbeeld bestaan uit nare berichtjes of 
reacties op social media, iemand uitsluiten in 
WhatsApp-groepen, intieme foto’s of filmpjes 
van een ander verspreiden, een nepaccount 
aanmaken of inbreken in een bestaand account. 
Het grote verschil met ‘ouderwets’ pesten is dat 
digitaal pesten altijd doorgaat, 24 uur per dag. 
Cyberpesten is trouwens lang niet altijd bewust 

Over risico’s van internet en hoe je ze beperktVEILIG 
INTERNETTEN 

DOE JE ZO
Ook voor jongeren is internet handig, 
leuk en gezellig. Ze zoeken er dingen 
op voor hun huiswerk, bekijken  
filmpjes, spelen games en hebben 
contact met hun vrienden. Maar niet 
iedereen die je online tegenkomt, 
heeft goede bedoelingen. Hoe  
bescherm je je kind hiertegen? 

bedoeld als pesten. Vaak is het een 
foute grap en realiseren jongeren  
zich niet hoe zij een ander hiermee 
kwetsen. Ze zien de reactie van de 
ander niet en wanen zich anoniem 
achter hun schermpje. Ze gaan  
daardoor online vaak net een stapje 
verder dan in het echte leven. 

Wat is het verschil tussen 
plagen en pesten?
Plagen is vrij onschuldig. Het gebeurt 
spontaan tussen (groepjes) kinderen 
die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Pes-
ten gaat een stap verder. Dat gebeurt 
lange tijd regelmatig en met opzet. 
Iemand is telkens het slachtoffer van 
pesterijen en voelt zich machteloos 
tegenover de pestkop. 

Wat kun je doen om kinderen te 
beschermen tegen vervelende 
online ervaringen?
Kinderen en tieners zijn nog in ont-
wikkeling. Verstandig leren omgaan 
met internet moeten ze nog leren.  
Jij kunt hen daarbij helpen. Door met 
hen te praten en interesse te tonen 
voor hun online leven. Kijk eens mee 
terwijl je kind online is. Stel vragen 
als: met wie heb je veel contact?  
Welke van de social media is je  
favoriet en waarom? 

Houd het gesprek open, ongedwongen en po-
sitief. Laat je kind duidelijk weten dat het altijd 
bij jou terecht kan als er iets naars gebeurt op 
internet. Praat ook samen over hoe je goed  
met elkaar omgaat op het internet. Hoe kun je 
aardig zijn voor anderen? Hoe maak je anderen 
aan het lachen? Hoe geef je complimenten?

Wat doe je als je kind online toch iets 
vervelends meemaakt?
Neem een kind altijd serieus en geef het steun. 
Wat je verder doet, hangt af van de situatie. 
Wordt je kind geplaagd? Dan helpt het soms om  
te leren relativeren. Een nare opmerking op 
social media is niet altijd zo bedoeld als het 
overkomt. Negeren werkt soms echt het beste. 
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MEER WETEN OVER 
VEILIG INTERNETTEN? 

 www.veiliginternetten.nl 

Een site vol praktische tips over 

veilig internetten.

 www.mediaopvoeding.nl 

Allerlei opvoedingsvragen rondom 

kinderen en media, beantwoord door 

deskundigen. 

 www.pestweb.nl 

Kinderen kunnen hier terecht 

met hun verhaal of hun vragen. Ze 

kunnen meepraten in een forum, of 

bellen, mailen en chatten met een 

medewerker van Pestweb. 

 Mijnkindonline.nl 

Veel informatie over mediaopvoeding,

voor ouders en scholen.

 www.meldknop.nl 

Initiatief van Veiliginternetten.nl, 

ondersteund door de politie. 

Tieners kunnen hier informatie 

vinden over problemen die ze online 

tegenkomen en direct hulp inroepen 

van bijvoorbeeld de Kindertelefoon 

of Pestweb. Via de site kun je een 

knop installeren die tijdens het 

internetten altijd in beeld is. Met 

één klik krijg je zo informatie, hulp 

en advies bij internetproblemen.

Welke tips kun je kinderen geven  
om zo veilig mogelijk te internetten?
•  Houd wachtwoorden en inlognamen geheim. 

Vertel ze ook niet aan vrienden en vriendinnen.

•  Deel online geen privégegevens zoals je  

volledige naam, adres of telefoonnummer.

•   Controleer de instellingen van je social media. 

Een privé-account is het veiligste. 

•  Accepteer alleen vriendschapsverzoeken van 

mensen die je kent.

•  Voel je niet verplicht om in contact te blijven 

met mensen die je niet kent.  

•  Denk goed na over wat je online over jezelf 

vertelt en welke foto’s en video’s je verstuurt. 

Iets dat eenmaal online staat, is niet zomaar te 

verwijderen en kan bovendien door anderen 

verspreid worden. 

•  Log altijd uit als je klaar bent op een openbare 

computer, bijvoorbeeld op school of in de 

Bibliotheek. Zo kan niemand misbruik maken 

van jouw profiel.

•  Ga met een ander om zoals je zelf graag be-

handeld wilt worden. Schrijf geen kwetsende of 

beledigende dingen over anderen. Stuur geen 

foto’s of filmpjes door van een ander.  

•  Reageer niet meteen boos op een negatief 

bericht. Het is niet altijd naar of persoonlijk 

bedoeld. 

Heeft je kind veel last van 
pesterijen of zijn er ernstige dingen  
gebeurd? Kom dan in actie:
•  Rapporteer de gebeurtenis bij de betreffende 

social media, zoals Facebook of Instagram.
•  Maak schermafbeeldingen.
•  Blokkeer op social media degene die je kind 

lastigvalt.
•  Zijn er nare dingen gebeurd met klas- of 

schoolgenoten? Ga dan op school praten.
•  Doe in ernstige gevallen aangifte bij de politie. 

Zo zijn het aanmaken van een nepaccount of 
het verspreiden van intiem beeld van een  
minderjarige strafbaar.

Indianenbed
Dit knusse Tipi bed is veel te leuk 
om alleen ’s nachts te gebruiken. 
Kinderen kruipen overdag vast 
ook graag in hun tentje. Om 
hun lievelingsboek te lezen of... 
om indiaantje te spelen. Voor 
echte indianenfans is er ook een 
bijpassende boekenkast. 
Onder andere verkrijgbaar  
via www.fonq.nl.
Tipi bed (90x200) |  € 369,00.
Tipi boekenkast | € 169,00.

FAVORIETE HANGPLEK
Een eigen stoel voor kinderen om lekker in te 
lezen, te dromen en te chillen. De Kids Swing-
er kan tegen een stootje. Hij is gemaakt van 
stevige stof en is waterproof en UV-bestendig. 
Je kunt deze hangstoel dus in de (kinder)kamer 
ophangen, maar ook buiten in de tuin.
www.lililite.com | € 129.

Hiep hiep hoera voor Fiep
Kunstenares Marga van Oers ontwierp drie tijdloze  

tegeltjes met tekeningen van Fiep Westendorp. Ter ere van 
 Fieps honderdste geboortedag. Je kunt de keramieken 

tegels ook bestellen met een naam en datum. 
www.storytiles.nl | Vanaf € 25,00 

Gepersonaliseerde tegel vanaf € 40,00

HEBBEDINGEN
Voor de kinderkamer
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Niet lezen 
maar 

luisteren
De app LuisterBieb van de Bibliotheek 

staat boordevol luisterboeken. Wil je 
hulp bij het kiezen? Met deze luistertips 

geniet je kind van prachtige verhalen.

Mees Kees -  
De rekenrap
Geschreven en 
voorgelezen door 
Mirjam Oldenhave.
Wie wil er nou geen Mees Kees 
als meester? In dit deel gaat 
hij rappen met de kinderen. 
Rapper Pépé komt helpen. 
De schrijfster leest dit mooie 
verhaal heel prettig voor. 
7+

De beste, geweldigste meest 
fantastische opa’s ter wereld
Jan-Paul Schutte. Voorgelezen 
door Jan Meng.
De drie opa’s van Dirk schep-
pen enorm op over hun 
kinderjaren. Want vroeger was 
alles erger. Hilarisch verhaal. 
Als je tijdens het luisteren 
meekijkt in het prentenboek 
wordt het nóg leuker.
4 + 

Boer Boris wil geen feest 
Geschreven en voorgelezen 
door Ted van Lieshout.
Op de boerderij van Boer Boris 
worden dieren geboren. Maar 
Boer Boris wil geen feest. 
Daar heeft hij helemaal geen 
tijd voor. Of toch wel? Fijn en 
grappig luisterboek voor jonge 
kinderen.
3+

Handig in de  
LuisterBieb-app:

Elk luisterboek begint 
met een voorproefje van 

het boek. Spreekt het 
fragment je aan, dan  
download je het boek. 

Onder de i-kop vind je 
meer informatie over boek, 

schrijver en voorlezer. 

Heb je het luisterboek  
gedownload, dan heb je 

geen internet meer nodig 
om te luisteren.

Nog een half uurtje luis-
teren voor je gaat slapen? 

Stel de slaaptimer in.

Voor leden van de  
Bibliotheek zijn er extra 

veel luisterboeken. Je ziet 
aan het label meteen  

bij welke collectie een 
luisterboek hoort.
Grijs label: gratis  

voor iedereen.
Wit label: promotieboeken, 

tijdelijk gratis.
Oranje label: alleen voor 
leden van de Bibliotheek.

SPECIAAL 
VOOR SCHOLIEREN
In de LuisterBieb staat een 

verzameling luisterboeken voor 

de literatuurlijst. De boeken zijn 

ingedeeld per schooltype. Met 

klassiekers als De aanslag van  

Harry Mulisch, maar ook met 

nieuwe titels als Honolulu King 

van Anne-Gine Goemans en 

Naamloos van Pepijn Lanen. 

Kruistocht in spijkerbroek
Thea Beckman, voorgelezen 
door Menno Bentveld.
De vijftienjarige Dolf komt via 
een tijdmachine per onge-
luk terecht in het jaar 1212, 
midden in een kruistocht. 
Beroemde klassieker. 
12+

De regels van Floor
Marjon Hoffman,  
voorgelezen door Lot Lohr.
Floor verzint haar eigen regels.  
Bijvoorbeeld: als je prinsesje 
speelt mag je altijd je moeder 
als lakei gebruiken. Geluiden als 
piepende deuren en voetstappen 
maken deze grappige verhaaltjes 
nog levendiger. 
8+

EEN LUISTERBOEK HELPT!
Als lezen moeite kost, hebben  

veel kinderen geen zin meer. 

Een boek beluisteren vinden ze 

meestal juist wel leuk. Zo luisteren 

ze naar verhalen die ze misschien 

(nog) niet kunnen lezen. Luister-

boeken helpen om het leesplezier 

terug te brengen.

Spinder
Simon van der Geest
Voorgelezen door Simon  
en Joep van der Geest.
Hidde heeft een insectenla-
boratorium in een geheime 
kelder. Zijn broer Jeppe eist 
de kelder op en verklaart zijn 
broertje de oorlog. Een span-
nend dagboek dat prachtig 
wordt voorgelezen.
10+

De grijze jager -  
De ruïnes van Gorlan  
John Flanagan, voorgelezen 
door Daphne van Tongeren.
De vijftienjarige wees Will 
wordt opgeleid tot grijze jager, 
een spion van de koning. Deze 
spannende serie is ontzettend 
populair. In de LuisterBieb vind 
je alle twaalf delen!
11+
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Download nu de gratis app LuisterBieb. Veel luisterplezier!



GRATIS CURSUS
Ben je lid van de Bibliotheek? 

Dan kun je gratis de online 

e-cursus Puberbrein volgen. Leer 

wat er zich allemaal afspeelt in 

het puberbrein, zodat je jongeren 

van 10 tot 25 jaar beter begrijpt.

www.bibliotheek.nl/cursussen

ZORGEN OVER PUBERS 
ZIJN VAN ALLE TIJDEN. 

'De jeugd is zo verdorven, 
zo bandeloos, dat we de 
hoop moeten opgeven dat 

het ooit nog 
goed met ons komt.'

Kleitablet Nationale Bibliotheek 
Bagdad (±2000 v. Chr.)

'De jeugd van nu houdt 
van luxe. Ze heeft  

slechte manieren, geen 
eerbied voor ouderen en 
ze kletst in plaats van 
dat ze werkt, ze schrokt 
bij maaltijden het eten 

naar binnen, legt de 
benen over elkaar en  

tiranniseert de ouders.'
Een veelgebruikt citaat, ten onrechte 

toegeschreven aan Socrates 
(470-399 v. Chr.)

Bron: De jeugd van tegenwoordig. 
3000 jaar denkers over onderwijs, 
H. Sissing, Uitgeverij Boom, 2015.

Geciteerd in Het Tienerbrein,  
Jelle Jolles, 2016.
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ze hun kamer niet op? Hoe kan 
het dat ze het ene moment 
intens verdrietig zijn en het 
volgende moment de slappe 
lach hebben? Waarom slapen 
ze zo lang?
Het heeft allemaal te maken 
met de ontwikkeling van de 
hersenen. Nog niet alle verbin-
dingen tussen hersencellen en 
verschillende delen van de her-
senen zijn gemaakt. Vooral de 
verbinding met de prefrontale 
cortex, een hersengebied aan 
de voorkant van ons hoofd, 
werkt nog niet goed.  

Problemen met het opvoeden 
van tieners zijn van alle tijden. 
Al in de Griekse oudheid maak-
ten volwassenen zich zorgen 
over ‘de jeugd van tegenwoor-
dig’.  En dat gebeurt dus nog 
steeds. De tijd waarin we leven 
is compleet anders, maar de 
jongeren maken tijdens hun 
tienerjaren nog steeds dezelfde 

ontwikkeling door. 
Ouders begrijpen vaak niet 
waarom jongeren doen wat 
ze doen. Dat is jammer. Want 
hoe beter je je kind begrijpt, 
hoe beter je hem of haar kunt 
begeleiden. En dat is iets dat 
de meeste tieners zeker nodig 
hebben!

Overgang tussen kind en 
volwassene
Waarom vinden tieners het zo 
moeilijk om zich te concentre-
ren op school? Hoe komt het 
toch dat ze van die ondoor-
dachte dingen doen? Waarom 
experimenteren ze met drank 
en drugs? Hoezo kunnen ze 
niet plannen? Waarom ruimen 

De puberteit is een periode die voor kinderen, 
maar ook voor ouders best lastig kan zijn. Tieners 
ontdekken wie ze zijn en zetten zich vaak af 
tegen hun ouders. Ouders moeten op hun beurt 
hun kinderen langzaamaan loslaten. Toch is de 
puberteit niet alleen maar moeilijk. Het is ook een 
periode van kansen en mogelijkheden.



KORTING
Met de kortingscode 
BIEB5 krijg je 5 euro 

korting op een e-
readerhoes. Geldig

 tot 1 juli 2018.
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MAAK JE E-READER MOOIER
Met een hoes blijft je e-reader niet alleen krasvrij, het staat 
nog mooi ook. Caseable.com heeft een uitgebreide collectie 

met allerlei designs. Vind je toch niet wat je zoekt? Dan maak 
je via de site eenvoudig zelf een uniek ontwerp. Bijvoorbeeld 

met een mooie vakantiefoto of de cover van je favoriete boek. 
Verkrijgbaar via: https://caseable.com/nl/ | Vanaf € 29,90.

Voor echte  
boekenwurmen
Met deze praktische linnen tasjes 
laat je aan iedereen zien dat je 
van lezen houdt. De tassen zijn 
stevig genoeg om al je biebboeken 
in te vervoeren en nog duurzaam 
ook. Je kunt kiezen uit vijf ver-
schillende teksten. Verkrijgbaar  
in diverse boekhandels en via  
www.spreadthebooklove.nl    
€ 4,50.

Nooit meer een boek kwijt
Leen je vaak boeken uit? Dan is een ex-librisstempel echt iets voor 
jou. Een stempel waarmee je een boek waarmerkt met je naam.  
Ex-libris betekent letterlijk ‘uit de boekencollectie van’. Zo vergeet  
de lener in ieder geval niet dat het boek van jou is. 
Bij de stempelmakerij stel je het stempel zelf samen. 
Verkrijgbaar via: www.destempelmakerij.nl | Vanaf € 25,00.

HEBBEDINGEN
Voor leesmonsters en boekenwurmen

5 TIPS OM JE TIENER TE 
HELPEN
1.  Tieners hebben duide-

lijkheid en structuur 
nodig. Stel daarom 
grenzen. Daarmee 
geef je ze speelruimte 
waarbinnen ze kunnen 
experimenteren.

2.  Bij goed contact nemen 
tieners eerder dingen 
van je aan. Blijf dus 
met elkaar praten! 
Doe ondertussen iets 
anders, zodat je el-
kaar niet hoeft aan te 
kijken, bijvoorbeeld 
afwassen of een auto-
rit maken. Dat is bij 
onderwerpen die onge-
makkelijk zijn voor 
tieners minder eng.

3.  Leg het nut uit van 
dingen die moeten 
gebeuren. Als jongeren 
het belang inzien, 
kunnen ze zich er mak-
kelijker toe zetten.

4.  Geef als ouder het goe-
de voorbeeld want je 
bent heel belangrijk 
voor de ontwikkeling 
van je kind.

5.  Toon interesse en neem 
de tijd om te luisteren. 
Kom niet direct met  
allerlei oplossin-
gen, maar spreek je 
waardering uit voor de 
manier waarop je kind 
zelf zijn problemen 
oplost.

VERDER LEZEN?
5 boeken over het puberbrein

•  Heftige hersens, Mark Mieras

•  Het puberende brein,  

Eveline Crone

• Het tienerbrein, Jelle Jolles

•  Puberbrein binnenstebuiten, 

Huub Nelis en Yvonne van Sark

•   Wij zijn ons brein, Dick Swaab

Juist dit gebied zorgt ervoor 
dat we ons gedrag kunnen 
controleren en sturen.  
Pas rond de leeftijd van 25 jaar 
zijn de hersenen helemaal 
volgroeid. 

Pubergedrag
De hersenen werken dus nog 
niet zo goed als bij volwasse-
nen. Dit heeft grote invloed 
op het gedrag van tieners. Ze 
hebben moeite met een aantal 
dingen, zoals:
• overzicht houden
• zich concentreren
• plannen
•  bepalen wat er eerst moet 

gebeuren
• weloverwogen keuzes maken
•  nadenken over gevolgen op 

lange termijn
•  omgaan met heftige ge-

voelens zoals onzekerheid, 
depressie, verliefdheid en 
jaloezie

• risico’s inschatten
• op tijd opstaan

Begeleiding
Hoewel de invloed van leef-
tijdgenoten in de puberteit 
steeds groter wordt, speel 
je als ouder een belangrij-
ke rol. Je helpt met keuzes 
maken, je geeft structuur 
en biedt een luisterend 
oor. Tieners lijken soms erg 
gesloten. Het is belangrijk 
dat ze weten dat ze altijd bij 
je terechtkunnen.
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MEESTER BART 
LUISTERT NAAR ZIJN LEERLINGEN

"Waarom mogen we  

bij het examen geen  

google gebruiken? Het 

lijkt net alsof het 

onderwijs nog uit de 

jaren '80 stampt"

-R, 16 jaar

"Meester, homo's 
komen toch uit de 
kast? Waar komen 

hetero's dan 
vandaan?"
-L, 13 jaar

Waarom ben je docent geworden?
“Ik kom uit een echt onderwijsgeslacht, het zit 
in mijn genen. Op de mavo vond ik mijn docen-
ten niet fijn, daarom wil ik nu zelf een goede 
docent zijn.”

Hoe ga je met je leerlingen om?
“We beginnen altijd in een kring. Door de 
gesprekken zien kinderen dat er onderling 
verschillen en gelijkenissen zijn. Ik probeer 
tussen de leerlingen les te geven, maar geef 
wel duidelijk mijn grenzen aan. Aan het begin 

Bart Ongering (1981) werd geboren 
in een familie van onderwijzers. Hij is 
docent Engels op een Amsterdamse 
vmbo-school met leerlingen van 
veel verschillende culturen. Ook 
schrijft hij columns over zijn werk 
en zijn leerlingen. Op Facebook 
heeft deze populaire meester ruim 
170.000 volgers, op Twitter nog 
eens 23.000. 

van het schooljaar ben ik meestal wat strenger. 
Zodra de kinderen weten wat wel en niet kan, 
wordt het wat relaxter. De kinderen komen echt 
niet bij me op schoot, ook nodig ik ze niet uit op 
mijn verjaardag. Maar de afstand mag wat mij 
betreft best klein zijn. De sfeer is vriendschap-
pelijk, we zijn gelijkwaardig. Het is belangrijk 
dat ze naar me luisteren, maar andersom is dat 
ook zo.”

Hoe haal jij het beste uit je leerlingen?
“De eerste weken van het schooljaar investeer 
ik in het leren kennen van de kinderen en bekijk 
ik wat hun onderwijsbehoefte is. Iedere leerling 
moet aan het eind van de dag het gevoel heb-
ben dat hij/zij gezien is en in ieder geval iets 
geleerd heeft. Bij al mijn mentorleerlingen ga ik 
op huisbezoek. Ik vraag naar hun leven buiten 
de schoolmuren en zij vertellen mij het een en 
ander.”

Hoe geef jij leerlingen het gevoel dat ze er toe 
doen?
“Door altijd in hen te blijven geloven en dat ook 
uit te spreken. Vmbo-kinderen dragen de toe- Be
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"Meester, is het 
een idee dat we 

allemaal aange-
kleed naar school 

komen?"
-Y, 12 jaar
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"Sorry meester, ik heb 
mijn huiswerk niet 
gemaakt. Ik had het 

te druk met de bil van 
Kim Kardashian."

-J, 16 jaar

"Meester wilt u kaas? 

Mijn moeder heeft 

weer gatenkaas voor 

me gezet, terwijl ze 

weet dat ik die ga-

ten erin niet lekker 

vind."

-J, 12 jaar

Nederland
Charlotte Dematons
“Ons land is op een 
geweldige manier 
in kaart gebracht. 
Met aandacht voor 
vroeger en nu. De 
zoekplaten zijn ook 
schitterend getekend. 
Voor jong en oud, om 
eindeloos in te kijken. 
Elke keer ontdek je 
iets nieuws.”
4+

Waar is Wally?
Martin Handford
“Waar zit Wally in de 
mensenmenigte? Als 
je denkt dat je klaar 
bent, vind je achterin 
het boek weer nieuwe 
zoekopdrachten. Een 
echte klassieker vol 
verborgen humor.”
Vanaf 5 jaar

Zoekboek Rik bij de 
dieren
Liesbeth Slegers
“Jonge speurders 
zoeken naar dieren, 
zoals poes Sam die 
zich telkens verstopt. 
Met simpele, rustige 
tekeningen en allerlei 
eenvoudige tel- en 
zoekopdrachten.”
2+

aan het einde van het 
boek de gestolen steen 
terug te vinden. Dit 
boek is eigenlijk één 
lange speurtocht. Het 
is fraai gemaakt door 
Japanse illustratoren.”
 8+ 

Pierre de doolhof- 
detective. Op zoek 
naar de gestolen 
doolhofsteen
Chihiro Maruyama
“In allerlei doolhoven 
zoek je naar verborgen 
voorwerpen en los je 
opdrachten op. Om 

Een goed zoekboek is een avontuur. Met verborgen schatten op iedere 
bladzijde. Marjon de Kruijff werkt in de kleinste Bibliotheek van Gelderland, 
in Scherpenzeel. Dit is haar Zoekboeken Top 5.

Kijken, zoeken 
en speuren
in de mooiste zoekboeken

Waar is de olifant?
Barroux
“Op iedere zoekplaat 
staan een olifant, een 
slang en een papegaai. 
Op de eerste bladzij-
den is het nog lastig 
zoeken door de vele 
bomen. Maar steeds 
verdwijnen er meer 
bomen. Ze worden 
gekapt. Waar moeten 
de dieren nu heen? 
4+

komst. Ze zijn eerlijk, mondig, oprecht, positief, 
hebben de ambitie om te klimmen en zijn niet 
vies van hard werken!”

Hoe motiveer je jouw leerlingen?
“Ik blijf zo dicht mogelijk bij hun belevingswe-
reld. Ik maak persoonlijk contact en spreek mijn 
verwachtingen uit. Ik zat zelf op de mavo en heb 
uiteindelijk een hoop bereikt. Ook heb ik veel 
voorbeelden van oud-leerlingen die ver geko-
men zijn. Die verhalen vertel ik graag aan mijn 
leerlingen. Wat ik vooral niet doe is straffen, 
leerlingen vaak de klas uitsturen, schreeuwen of 
onrechtvaardig zijn.” 

Waarom vind je het belangrijk over jouw leer-
lingen te schrijven?
“Het vmbo staat niet altijd even positief in het 
nieuws. Ik wil op een optimistische en eerlijke 
manier een beeld geven van deze kinderen in 
Nederland, in wie ik volledig geloof. Mijn leerlin-
gen vinden het leuk dat ik over ze schrijf in de 
krant en op sociale media.”

Las je als kind graag?
“Op de basisschool verslond ik boeken! Blauwe 
plekken van Anke de Vries was mijn lievelings-

boek. Op de middelbare school werd ik niet 
gemotiveerd om nog naar de Bibliotheek te 
gaan. Ik besteedde mijn tijd liever met vrienden, 
sporten of achter de computer. Dat is later wel 
weer goed gekomen. Ik lees nu ongeveer twee 
boeken per maand.”

Was je lid van de Bibliotheek? 
“Ja! Elke drie weken fietsten we op woensdag-
middag met mijn moeder naar de Bibliotheek 
om boeken te lenen.”

Vind je het belangrijk dat kinderen lezen? 
“Ja, maar kinderen dwingen om te lezen is niet 
de goede manier. Niet alle kinderen groeien op 
met boeken, dat moet je respecteren. Ik lees af 
en toe voor uit een boek dat ik leuk vind voor 
mijn leerlingen. Ook vertel ik dat ik zelf zoveel 
mogelijk probeer te lezen. Er zijn kinderen die 
veel lezen, kinderen die soms lezen en kinde-
ren die weinig lezen. Van alle kinderen houd ik 
evenveel.”

Draai de pagina 

om voor een 

zoekplaat uit 
Nederland 



ill
us

tr
at

ie
: C

ha
rlo

tt
e 

D
em

at
on

s

ZOEK!
Kun jij de koe 
met de hoed, 

de voetbal, de 
tuinkabouter en 

de Zwarte Piet 
vinden?
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“Het moeilijkste woord vind 
ik ‘instructie’. Dat zegt mijn 
juf als we beginnen met een 
nieuwe les. Ik kan dat woord 
bijna niet zeggen. In het AZC 
leerde ik al een beetje Neder-
lands”, vertelt Renad. “Het 
eerste woord dat ik kende was 
‘hond’. Vlakbij het AZC laten 
veel mensen hun hond uit. De 
kinderen uit het AZC riepen 
dan: ‘Hond, hond!’ En dan ren-
den ze ernaar toe en gingen ze 
die hond aaien. Toen dacht ik: 
oh, dat is dus een hond.”

Ruzie en kapstok
Renad zat eerst op een andere 
basisschool in een aparte 
groep voor nieuwkomers. “Ik 
leerde daar woorden die je 
op school veel gebruikt zoals 
‘ruzie’ en ‘kapstok’. Toen ik op 
deze school kwam, kon ik al 
goede zinnen maken. Ik hoefde 
nog maar een paar woorden 
bij te leren.” 

Moeilijke taal
Twee keer per week gaat Re-
nad naar een speciale juf. Die 
besteedt extra aandacht aan 

taal, spelling en lezen. “Als ik 
snel praat”, zegt Renad, “is het 
Nederlands soms best moeilijk 
om uit te spreken. Bijvoor-
beeld het verschil tussen de 
‘ou’ en de ‘ui’. Eigenlijk wil ik 
niet naar die speciale juf. Ik wil 
in de klas blijven en hetzelfde 
doen als alle andere kinderen!”

Mijn eerste boek
“Op de tweede dag in het AZC 
kwam Sinterklaas langs. Alle 
kinderen kregen het boek 
Nooit de buren bijten van Paul 
van Loon. Nu ben ik lid van de 
Bibliotheek. Elke twee weken 
neem ik drie nieuwe boeken 
mee. Het eerste boek dat ik in 
het Nederlands las, was Dikkie 
Dik. Er zijn ook Arabische kin-
derboeken in de Bibliotheek. 
Mijn moeder zegt: ‘Pak die dan, 
daar leer je van!’ Maar ik zeg 
dan: ‘Nee mama, ik wil liever 
Nederlands leren.’”

Niet vergeten
Renad kan behalve Nederlands 
ook een klein beetje Arabisch 
lezen en schrijven. “Omdat 
mijn vader en moeder nog niet 

Renad (9) is door de oorlog in Syrië naar Nederland 
gevlucht, samen met haar ouders, broer en zussen. Nu 
zit ze in groep 5 van Kindcentrum de Werf in Arnhem. 
Ze woont nu bijna drie jaar in Nederland. 

DAT IS DUS 
EEN HOND

zo goed Nederlands kunnen, 
praten we thuis vaak Arabisch. 
Sommige Arabische woorden 
ken ik niet. Mijn oudere broer 
en zus leggen dan uit wat ze 
betekenen. Mijn moeder zegt 
dat ik het Arabisch niet mag 
vergeten, maar ik vind Neder-
lands veel leuker!”

 Taalhuis 
In het Taalhuis in de Biblio-

theek kan iedereen die beter 

Nederlands wil leren langs-

komen.
 Taalcafé 

Wil je nieuwe mensen leren 

kennen en samen oefenen met 

de Nederlandse taal? Kom 

dan naar het Taalcafé in de 

Bibliotheek.
 Voorleesexpress 

De VoorleesExpress geeft 

kinderen met een taalachter-

stand extra aandacht. Een 

half jaar lang komt er een 

vrijwilliger bij hen thuis om 

voor te lezen.

BETER NEDERLANDS 
LEREN? DE BIBLIOTHEEK 
HELPT!

JUF DESIRÉE OVER 
RENAD
“Renad was het eerste 

kind uit Syrië dat in 

mijn klas kwam. Al snel 

bleek dat ze groten-

deels met het gewone 

programma mee kan 

doen. Dat wil ze zelf ook 

het liefst. Twee keer per 

week krijgt ze speciale 

begeleiding. Dat sluit 

aan op wat ik in de klas 

doe op het gebied van 

technisch lezen, spelling 

en woordenschat.

Op onze school zitten 

veel kinderen die extra 

taalondersteuning nodig 

hebben. Er zijn zoveel 

niveaus en culturen in 

mijn klas, daar past 

Renad prima tussen. 

Ze is heel gemotiveerd, 

werkt hard, luistert goed 

tijdens de instructie 

en heeft een enorm 

doorzettingsvermogen. 

Fijn om Renad erbij te 

hebben!”Be
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De magie van lezen
Volgens Gijs neemt een 
goed boek je mee naar een 
soort droomwereld. “Als je 
meegesleept wordt door het 
verhaal, gaat je fantasie werk-
en. Je krijgt een beeld bij het 
verhaal. Die verbeelding vind 
ik zo prachtig aan lezen.”

Voorlezen
“Elke avond lezen we onze 
oudste zonen (8 en 7) voor”, 
vertelt Gijs. “De jongste is pas 
7 maanden. Liefde voor lezen 
is gelukkig erfelijk: zij houden 
er ook van! Voorlezen is bij 
ons een vast ritueel. Na een 
drukke dag is het een moment 
van rust. Dat werkt goed voor 
het slapen gaan. We lezen nu 
Harry Potter voor, dat vinden 
mijn kinderen supertof.”

Blagenparadijs
Afgelopen zomer kwam 
Tante Rikie’s Voorleesteam 
voor de zesde keer naar het 
Blagenparadijs op de Zwarte 
Cross. Het Blagenparadijs 
is één grote speeltuin voor 
kinderen en ouders. Je kunt 
er knutselen, muziek maken 
of voorgelezen worden. Tante 
Rikie’s Voorleesteam bestaat 
uit bibliotheekmedewerkers 

Gijs is dyslectisch en was een 
middelmatige leerling op 
school. Toen hij 9 jaar was, 
begon hij lezen leuk te vinden. 
“Ik werd beter in taal en daar-
door ging het lezen ook steeds 
sneller. Elke week fietste ik naar 
de Bibliotheek in Doetinchem. 

Ik las de hele kinderafdeling uit 
en daarna de hele jongerenaf-
deling. Vooral de boeken van 
Thea Beckman, Jan Terlouw en 
Guus Kuijer vond ik prachtig. 
Doordat ik zoveel las, werd ik 
steeds slimmer. Ik ging zelfs 
studeren aan de universiteit.”

Gijs Jolink (1971) is muzikant en mede-eigenaar van 
Feestfabriek Alles Komt Goed. Dit evenementen-
bureau organiseert elk jaar het Zwarte Cross Festival. 
“Ik hield als kind al erg van lezen. Veel van wat ik 
bereikt heb, dank ik aan mijn liefde voor lezen.”

Ik vind het 
jammer dat ons 
dialect dreigt te 

verdwijnen.



Als  je
 leest

ben je 
nooit 
alleen

COLOFON
BIEB is een publicatie van het 
Gelderse Bibliotheeknetwerk en 
wordt uitgegeven door Rijnbrink. 
BIEB verschijnt één keer per jaar 
(oplage 60.000). Dit is de zesde 
editie.

Redactieadres
Rijnbrink / Postbus 9052 / 6800 GR Arnhem
info@rijnbrink.nl

Redactieteam
Barbara van Stijn (hoofdredactie), Esther Smid (eind-
redactie), Margreet Algra (redactie), Constance Melissen, 
Tanja Timmer, Astrid Kroon, Marian Sprenkeler en 
Marleen Teunissen. Met dank aan Resy Oonk.

Opmaak en design door Yvette van Diepen  
(Diep Design) en Tamar de Klijn (TOKO73)

Deze uitgave is mogelijk 
gemaakt met subsidie  
van de provincie Gelderland.

HANDIGE SITES
De leukste kinderboekentips
www.bibliotheek.nl/jeugd-en-jongeren
www.boekenzoeker.org
www.lezenisleuk.nl/boeken/aanraders 
www.jufjannie.nl/boek-reviews 
www.boekstart.nl
www.leesplein.nl

Moeite met lezen
www.makkelijklezenplein.nl
www.superboek.nl

Hulp bij voorlezen thuis
www.voorleesexpress.nl

Mediaopvoeding
www.mijnkindonline.nl
www.mediaopvoeding.nl 
www.kijkwijzer.nl 
www.digidreumes.nl
www.mediasmarties.nl
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Weet jij de 
betekenis van

deze Achterhoekse 
woorden?*

Stoere jongen
“Mensen denken dat stoere 
jongensdingen en lezen niet 
samengaan. Ik ben het bewijs 
dat dat niet klopt”, zegt Gijs. 
“Ik hou van motorcross en 
rockmuziek, maar ook van 
lezen. Dat is juist een mooie 
combinatie. Het vult elkaar 
prima aan!”

uit de regio, die de mooiste 
kinderboeken hebben meege-
nomen uit de Bibliotheek.

Achterhoeks
Gijs leest zelf ook elk jaar voor 
in het Blagenparadijs. “Ik kies 
altijd een verhaal uit Tante 
Rikie’s onmundig mooie verha-
lenboek. Dat is een kinderboek 
in het Achterhoeks. Er staat 
ook een verhaal van mij in. 
Dat gaat over Hellige Henkie, 
een boze kabouter. Henkie 
woont in een pak hagelslag en 
werkt in de paddenstoelenfab-
riek. Daar staat hij achter de 
lopende band witte stippen op 
paddenstoelen te plakken. Ik 
vind het jammer dat ons dia-
lect dreigt te verdwijnen. Het 
bestaat uit prachtige woorden. 
Alleen als ouders het Achter-
hoeks weer aan hun kinderen 
leren, blijft het bestaan.” *kettingzaag, broek, aardappelen, 

stofzuiger, poepen, veiligheids-
speld, caravan

 TOP 5 
 MEEST VOORGELEZEN  
BOEKEN OP DE ZWARTE 

CROSS 

1.  De Gruffalo, Julia  

Donaldson & Axel Scheffler

2.  Tante Rikie’s onmundig 

mooie voorleesboek,  

diverse auteurs

3.  Over een kleine mol die wil 

weten wie er op zijn kop 

gepoept heeft,  

Werner Holzwarth & Wolf 

Erlbruch 

4.  Boer Boris, Ted van  

Lieshout

5.  Waar is Wally, Martin 

Handford

knetterbiel

bokse

eerpels

huulbessem

drieten

sluutspeld

slepkökken
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J Informatieve boeken 
vanaf 9 jaar

Knip de boekenlegger hiernaast 
uit en neem hem mee naar de 

Bibliotheek! Het is een handig 
hulpmiddel bij het zoeken naar een 

leuk boek voor je kind.

The end

Babyboekjes

Peuterboekjes

Kleuterboeken

Eerste leesboekjes

(Voor)leesboeken  
tot 9 jaar

Leesboeken  
9 tot 13 jaar

Leesboeken 
13 tot 15 jaar

Leesboeken  
vanaf 15 jaar

Informatieve boeken  
tot 9 jaar

kies op
LEEFTIJD




