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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren we je ons complete assortiment
kinderboeken en leerspellen. Het afgelopen jaar hebben we op
alle fronten hard gewerkt aan leesbevordering. Dat zie je terug
in deze catalogus, met vele nieuwe titels om kinderen enthousiast
te krijgen voor lezen.

K IE ZE N

EN
LEZ

AG
ER
EN

LEERKRACHT

RE

Ken je de leescirkel van Aidan Chambers? Hij stelt dat de volgende drie pijlers er mede
voor zorgen dat kinderen zich ontwikkelen tot goede lezers:
1. Begeleid het kind bij het kiezen van boeken die passen bij hun ontwikkeling en
belangstelling.
2. Ondersteun het kind bij het lezen van boeken, ook als dat niet eenvoudig gaat.
3. Begeleid het kind bij het praten over boeken, zodat leesbeleving en leesbegrip
samen leiden tot het kiezen van een volgend boek.
In deze catalogus vind je materialen en activiteiten waarmee uitgeverij Zwijsen deze drie
pijlers ondersteunt. Blader mee en ontdek onze grote variëteit aan kinderboeken: prentenboeken, AVI boeken, samenlezers, toneelleesboeken, strips, moppen en nog veel meer!

Nieuwe series
Wanneer kinderen een boek ontdekken dat bij hen past, dan willen ze het liefst doorlezen
over deze hoofdpersonen. Met onze nieuwe serieboeken op pagina 38 tot en met 44
kunnen kinderen van groep 3 tot en met groep 8 lekker doorlezen in een serie!
Nieuw is ook de serie Geknipt voor jou op pagina 34. Deze boeken bevatten twee verhalen;
de lezer bepaalt tijdens het lezen het verhaalverloop.

Leerspellen
Aan de andere zijde van deze catalogus vind je een overzicht van onze leerspellen, waarmee
kinderen spelenderwijs werken aan lezen, taal, spelling, rekenen en andere vakgebieden.
Tip: bekijk het nieuwe Loco assortiment op pagina 4 en 5 van het leerspellen-gedeelte.
Bekijk het complete en actuele assortiment op zwijsen.nl. Je kunt onze producten direct
bestellen in onze webshop, bij je basisschoolleverancier of de boek- en speelgoedwinkels!
Neeltje van Osch
Uitgever boeken en leerspellen
Kijk op zwijsen.nl/leesbevordering voor
gratis extra materiaal bij deze boeken!
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6-7 jaar

Uitgelicht!
Pakket van 10 grappige, spannende en herkenbare boeken op
AVI Start. Speciaal voor beginnende lezers om zelf te lezen.
De boeken komen uit diverse leesseries, dus voor iedere
lezer is er wat wils. Een mooie aanvulling voor je boekenkast!

AVI
E3
START

meer dan 30

hip hop kat

dat kan ik!
ik zit in een boom.
ik zit hoog op een tak.
ik loop en ik hup.

hip
hop
kat

dat kan ik!

hip hop kat

Pakket
AVI Start

START

meer dan 30

Monique van Hest

dat kan ik!

de tak is maar dun.

Monique van Hest

Elisa van Spronsen

ik kan dat!
wat kan ik nog meer?

verhalenbundel

kleine beestjes

dieren

verhalenbundel

zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

zwijsen.nl

Elisa Zwijsen,
van Spronsen
dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

dag juf!
AVI

Riet Wille & Loes Riphagen

wat een

wat een lef!

lef !

Monique van der Zanden

Riet Wille

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal gemaakt voor kleuters
die al willen lezen. Ze zijn geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden uitgesproken zoals je ze
schrijft.

dag juf!

tim en pim

tim en
pim

AVI START

juf gaat naar zee.
haar kat puk gaat naar een oom.
Monique van der Zanden & Hélène Jorna
een oom
met ook een kat.
die eet de bak van puk leeg.
dat is niet fijn.
maar mik weet wat ...

AVI

Dit boekje sluit aan op de schoolmethode Schatkist.

dag juf!
5+

Jolanda Horsten
en Eefje Kuijl

kleuterlezen
afsluiting
9 789048 738373

Het

grote
AVI
Start
boek

Het

gr ote

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

AVI

Start

boek

wat eet de kok?

Door:
Selma Noort,
van Dam,
Martine Letterie, Arend
Janssen,
Hugo van Look, Mark
Rick de Haas en vele
anderen!

Pakket
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Pakket AVI Start assorti (10 titels)
ISBN 978-90-487-4194-6 · € 108,94

5+

Voor
beginnende
lezers

Inhoud
Leeftijd Boekenserie

AVI-niveau
Start

4-6
4-6
4-6
4-6
5
5-6
6-7
5-7
6-7
6-8
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
8 - 10
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
8 - 10
10 - 12
10 - 12
6 - 12
6 - 12
9 - 12
7-9
6 - 12
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
8 - 12
9 - 12
7-9
10 - 12
8 - 12
9 - 12

Semsom rekenprentenboeken
Zwijsen prentenboeken
Kleuters samenleesboeken
Kleuters samenleesboeken informatief
Kleuterlezen
hee, ik lees!
Tien minuten verhaaltjes om zelf te lezen
Leren lezen zoekboeken
Leren lezen
ik lees AVI
AVI kanjers
ik lees!
Grote AVI-boeken
Leesseries maantjes, zonnetjes, sterretjes*
AVI groeiboeken
Samenlezers
Grote AVI-boek Paul van Loon
AVI-lezen met Paul van Loon
Geknipt voor jou
Serielezen
Serielezen groep 4: Dievenschool
Serielezen groep 4: Supermeiden Bakken
Serielezen groep 4: B.O.J. Uitvindingen
Serielezen groep 4: Fritzi en Co
Serielezen groep 4: Supermeiden Dieren
Serielezen groep 4: B.O.J. Ridders
Serielezen groep 4: Game-lezen
Serielezen groep 5: Supermeiden Piraten
Serielezen groep 5: B.O.J. Voetballen
Serielezen groep 5: Supermeiden Theater
Serielezen groep 5-6: Hors
Serielezen groep 5-6: Ridder Roa
Serielezen groep 7-8: Team 3
Serielezen groep 7-8: Beste school
Je schoolbieb op orde
AVI strips
Moppenboeken
Duik in de tijd van
Toneellezen met Paul van Loon
Toneellezen
Leesseries bij Estafette
Leesserie Estafette groep 4
Leesserie Estafette groep 5
Leesserie Estafette groep 6
Leesserie Estafette groep 7
Leesserie Estafette groep 8
Lees je Digiwijs
Books 4 You
Dyslexie - makkelijk lezen
Zoeklicht dyslexie middenbouw
Zoeklicht dyslexie bovenbouw
Zoeklicht dyslexie informatief
Makkelijk & Leuk

* Niet verkrijgbaar in de boekhandel

M3

E3

M4

E4

M5

Pagina
E5

M6

E6

E6+
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
20
22
24
32
33
34
35
36
38
39
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
44
44
45
46
48
50
52
53
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
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Semsom rekenprentenboeken

4-6 jaar
15,99
per titel

Met deze nieuwe rekenprentenboeken leren kleuters spelenderwijs
tellen via patronen en structuren, spiegelen en meten met voetstappen.
In deze unieke boeken is zoveel te zien en ontdekken dat kleuters
ze steeds weer willen lezen. Goed voor urenlang leesplezier!
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Spiegel je mee?

Tel en meet je mee?

Tel je mee?
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Anke Werker & Hugo van Look

Marco Kunst & Job van Gelder

Anke Werker & Natascha Stenvert

978-90-487-4113-7 · verschijnt juli 2021
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Sluit aan bij

978-90-487-4115-1 · verschijnt juli 2021

978-90-487-4114-4 · verschijnt september 2021
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Sluit aan bij
Semsom, de nieuwe
rekenmethode voor
kleuters en groep 3/
leerjaar 1
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Aap loopt nu voet voor voet.
Weet hij dan beter hoe het moet?
Voetje voor voetje, hiel tegen teen!
Precies rechtdoor, loopt hij erheen.
1, 2,

3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12

.

Dan staat aap precies aan de rand!
En drinkt vanaf de waterkant.
Alle dieren juichen, springen.
Olifant begint te zingen:

20
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Pakket

Semsom prentenboeken (3 titels)
ISBN 978-90-487-4344-5 ∙ € 47,97
Verschijnt september 2021

n

4-6 jaar

Zwijsen prentenboeken

15,99
per titel

... over naar school gaan en letters leren! In deze twee prachtige
prentenboeken voor kleuters zijn handige tips voor ouders
opgenomen om nét wat meer uit de boeken te halen. Kunnen
kinderen bijvoorbeeld de letter van hun naam vinden?

Letterboek

van

ap tot

wijn

Lekker
groot formaat
19,6 x 33,9 cm
ik
wil
niet
naar

school

Agnes Wijers &
Helen van Vliet

Rindert Kromhout
& Natascha Stenvert

978-90-487-3824-3

978-90-487-3825-0

Bennie Beer gaat verhuizen
naar het grote berenbos.
Zie je wat Bennie meeneemt?
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Kleuters samenleesboeken

4-6 jaar
7.99

per titel

Dit zijn boeken voor kleuters die zelf al willen lezen.
De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s voor een ervaren
lezer. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die de kleuter
zelf kan lezen. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet
je samen van het verhaal.
Drie verhalen in één boek!
het

dikke samenleesboek van
s a m

,

w i

k

en

e

i

dieren

dieren

978-90-276-7397-8

978-90-276-7369-5

dieren

vriendschap

978-90-487-0322-7

978-90-487-03210

ridders

feest

978-90-487-0323-4

978-90-487-1189-5

12,99
Maria van Eeden

978-90-487-4014-7

voorleespagina

dit is wik.
wik is heel klein.
hij is zo groot als je hand.
maar wik durft heel veel!

letters van het woord
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w i

k

wik

woordpagina om
zelf te lezen!

h u

dit is wik.
wik is heel klein.
ij is zo groot als je hand.
maar wik durft heel veel!

t

hut
9

plaatje van
het woord

8

hele woord

Pakket

Kleuters samenlezen 1 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3677-5 · € 47,94

•
•
•
•

Oefenen van spreken en luisteren
Herkennen van letters en klanken
Vergroten van de woordenschat
Bevordert het leesplezier

vriendschap
lezen met

w aa r

is noura?

Paul van Loon • waar is noura?

een beer in de

ek

kleuters samenleesbo
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kleuters samenleesbo

met tekeningen van Hugo van Look

4+

978-90-487-3552-5

bang zijn

978-90-487-0824-6

978-90-487-0825-3
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dierentuin
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Paul van Loon

Paul van Loon

z ee
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avontuur

bouwen

feest in het
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kleuters samenleesbo

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

met tekeningen van Hugo van Look
Guusje Nederhorst

4+

4+

4+

978-90-487-3659-1

978-90-487-3660-7

978-90-487-3671-3

978-90-487-4118-2

vervoer

beroepen

vriendschap

natuur
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op reis?

, aan het werk!

lezen met

hoe ga
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is noura?

een beer in de

t

u

i

n

!
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kleuters samenleesb

Paul van Loon • waar is noura?

ek

Elle van Lieshout

Elle van Lieshout

4+

4+

978-90-487-3656-0

© Fiep Amsterdam bv

kleuters samenleesbo

met tekeningen van Hugo van Look

4+

978-90-487-3658-4

978-90-487-3552-5

978-90-487-4398-8
verschijnt april 2022

Pakket

Kleuters samenlezen 2 (7 titels)
ISBN 978-90-487-3678-2 · € 55,93

Pakket

Kleuters samenlezen 2 (4 titels)
ISBN 978-90-487-4460-2 · € 31,96
Verschijnt april 2022
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4-6 jaar
11,50
per titel

Kleuters samenleesboeken
informatief
Deze informatieve boeken spelen in op de behoefte van kleuters om
letters (en woorden) te verkennen. De pagina’s zijn overzichtelijk
ingedeeld met links de tekst die door de ervaren lezer wordt
voorgelezen. Rechts staan korte teksten en eenvoudige woorden
die door de kleuter gelezen kunnen worden.

start

doen alsof

uitvinden

afsluiting

978-90-487-2927-2

978-90-487-2338-6

978-90-487-2326-3

978-90-487-2929-6

eten & drinken

buiten spelen

lente

kunst

978-90-487-2925-8

978-90-487-2928-9

978-90-487-2337-9

gezondheid

zelfleeswoord

p o t

Pakket

eenvoudige tekst
room in de pot.

roos in de pot.
en sap van een bes.

pot

Het was in de oertijd.
Een vrouw had graan.
Er kwam een rat …
pot
Die at het graan op!
De vrouw zei: ‘O nee.
Ik bedenk er iets op.’
Ze groef wat klei uit de grond.
Daar maakte ze een rond, hol ding van.
Ze zette het een tijd in het vuur.
Daardoor werd de klei zo hard als steen.
De vrouw noemde het ding: pot.
In haar pot was het graan veilig!
Later maakte iemand een pot van glas.
En waar zijn potten nu van gemaakt?

978-90-487-2924-1

10

voorleespagina

ik in de pot!

Kleuters samenleesboeken informatief 1 (9 titels)
ISBN 978-90-487-3248-7 · € 103,50

brr, nat!

een pot op de kar.
en wat nog meer?

k a r

te koop!

Kleuterlezen

5 jaar
7,99

per titel

Veel kleuters houden van boeken en voorlezen. Ook zijn ze vaak
nieuwsgierig naar letters en willen ze zelf leren lezen. Met de
boeken uit de serie ‘Kleuterlezen’ kunnen kleuters (samen met
een ouder) genieten van een verhaal en oefenen met lezen.

toon in
de boom

kleuterlezen

Rian Visser en Eefje Kuijl

Bette Westera
en Gertie Jaquet

met aap naar zee

toon in de boom Bette Westera en Gertie Jaquet

met aap
naar zee

kleuterlezen

Rian Visser
en Eefje Kuijl

4-6

978-90-487-4315-5

kleuterlezen

pip, waar is de maan? Guusje Nederhorst

fien telt
tot tien

978-90-487-4316-2

kleuterlezen

pip waar
pip,
is de
maan?
Guusje Nederhorst

4-6

4-6

978-90-487-4379-7
verschijnt april 2022

©2022 Dromenjager BV • www.woezelenpip.nl

AVI
Start

978-90-487-4378-0
verschijnt april 2022
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5-6 jaar
8,99

hee, ik lees!

per titel

Deze serie is speciaal ontwikkeld voor kleuters die zelfstandig
kunnen lezen. Het zijn kleurrijke boeken met overzichtelijke
verhaalpagina’s. Ze zijn geschreven op AVI Start en vormen een
overgang tussen groep 2 en groep 3. De boeken zijn ook in te
zetten bij de eerste weken leesonderwijs in groep 3.

start

doen alsof

uitvinden
hee, ik lees! AVI START

kom je mee
naar de zee?

lente

hee, ik lees!

Selma Noort en Jeska Verstegen

ik zon
in de zon
Annemarie van den Brink en Heleen Brulot

ik in de zon

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst
te verduidelijken.

kunst

ik zon in de zon
dag zon!
mag ik een dag?
een dag vol zon?
zin in de zon.
kin in de zon.

5+
kleuterlezen
lente

hee, ik lees!

gezondheid

www.zwijsen.nl

hee, ik lees!

5+

978-90-487-2849-7

978-90-487-2854-1

978-90-487-1394-3

afsluiting

eten & drinken

buiten spelen

978-90-487-2852-7

bas is de baas
Mark Janssen

AVI
Start
hee, ik lees!

978-90-487-2851-0

978-90-487-2850-3

dit is saar.
zij is de juf.
en dat is puk,
de kat van juf saar.

dit is kaat.
kaat is vijf jaar.
en dat is mik.
hij is al zes.

Pakket
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hee, ik lees! Jaarpakket 1 (9 titels)
ISBN 978-90-487-3246-3 ∙ € 80,91

6-7 jaar
14,99

Tien minuten verhaaltjes
om zelf te lezen
Een groot boek vol leuke verhalen om zelf te lezen voor
kinderen van 6-7 jaar. In tien minuten een heel verhaal
lezen, dat geeft vertrouwen! Perfect als ritueel voor het
slapengaan of gewoon voor even tussendoor.

Jolanda Horsten en Hélène Jorna

Tien
m i nu t e n
ver haalt jes
om zelf
te lezen
Voor kinderen van 6-7 jaar

Tien minuten verhaaltjes om zelf te lezen
auteur Jolanda Horsten ∙ illustrator Hélène Jorna
ISBN 978-90-487-4309-4 ∙ € 14,99

Lees in
10 minuten
een heel
verhaal!

• Mooi cadeauboek voor
kinderen van 6-7 jaar
• In tien minuten zelf een
verhaal lezen op AV M3 en E3
• In elk verhaal staat een kind
centraal uit de klas van juf Lis
en juf Sil
• Met glanseffect op de cover
• 10 minuten bingokaart op
zwijsen.nl
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Leren lezen zoekboeken

5-7 jaar
13,99
per titel

Voor veel beginnende lezers zijn boeken op AVI Start-niveau
nog iets te moeilijk. In deze zes zoekboeken worden woorden
met de letters uit de Kern Start t/m Kern 4 gelezen én gezocht.
Zo oefenen kinderen op een leuke manier met de eerste
woorden die ze op school leren.
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Kern Start
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kernwoorden

i, k

ik

10-11, 26-27

m

kim

6-7, 8-9, 10-11, 16-17, 30-31

s

sik

6-7

kip

vis
vis

kim

aap
vis
kim
vaar

sik

kaa
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kaas
vi
s

vis

sik

aap

kip

raa
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kim

kip

ik
kip
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14

sik
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Zelf lezen vanaf de eerste dag in groep 3
Prachtige zoekplaten
Toeganklijk en humoristisch
Sluit 100% aan bij school

Ook geschikt voor kleuters die
interesse krijgen in leren lezen.

978-90-487-3687-4

978-90-487-3684-3

978-90-487-3685-0

978-90-487-3683-6

978-90-487-3688-1

978-90-487-3686-7

Pakket

Leren lezen zoekboeken (6 titels)
ISBN 978-90-487-3703-1 · € 83,94

15

6-7 jaar
8,50

Leren lezen

per titel

Een leuke serie voor beginnende lezers in groep 3.
Eigentijdse handzame boeken met onderwerpen die
aansluiten bij de interesses van jonge lezers.

Start

Start

M3
AVI

Annemarie van den Brink
& Caroline Ellerbeck

Floor Tinga
& Ann De Bode

M3
AVI

een kat in
de bus
Jolanda Horsten
& Gertie Jaquet

stip, pas op! Sam Verhoeven

978-90-487-4120-5

in de hut

draf in de klas Marte Jongbloed

een pup
voor boo

in de hut Floor Tinga & Ann De Bode

losse titels

draf in de klas Marte Jongbloed

NIEUW

AVI

978-90-487-4121-2

978-90-487-4376-6

verschijnt april 2022

AVI

AVI

l

Monique van der Zanden & Hélène Jorna

e

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

n

l
e

z
e

r
e
n

mis
mis
mis
en
raak!

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

n
zelf lezen

e
n

zwijsen.nl

6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

9 789048 738465

6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-3845-8

978-90-487-3629-4

978-90-487-3846-5

AVI

AVI

AVI

Pim Lammers & Silvie Buenen

l
e

e
n

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

l
e

z

in
en

vuur
vlam

l
e

r
e

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

n

Dirk Nielandt &
Helen van Vliet

l
e

z

e

vals

vals Dirk Nielandt

r

Jørgen Hofmans &
Daniëlle Schothorst

in vuur en vlam Pim Lammers

raar haar Jørgen Hofmans

raar ha a r

d
af in e klas
dr

paarden

zwijsen.nl

978-90-487-3628-7

Marte Jongbloed & Esther van den Berg

zelf lezen

voetbal
9 789048 738458

l
e

z

draf in de klas Marte Jongbloed

kas
bijt
de
zon

r

e

mis mis mis en raak! Mark Janssen

lef !

kas bijt de zon Bette Westera

wat een

AVI

l

Mark Janssen &
Madeleine van der Raad

e

Bette Westera & Claudia Verhelst

wat een lef! Monique van der Zanden

AVI
Start

pas op!

978-90-487-4377-3

verschijnt april 2022

AVI

stip,

Sam Verhoeven

e
n

n

NUR 287

zelf lezen

zelf lezen

brandweer

sportdag

zwijsen.nl
9 789048 738472

978-90-487-3630-0

zwijsen.nl
6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

9 789048 738489

6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-3848-9

978-90-487-3631-7

978-90-487-3849-6

AVI

AVI

beest

l
e

n

z

l
e

l

fee st

e

r
Maranke Rinck
& Juliette de Wit

e

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

n

z

e

e
n

zelf lezen

978-90-487-3632-4

Pakket

16

978-90-487-3633-1

Leren lezen AVI Start (6 titels)
EAN 871-96-810-0281-5 ∙ € 51,00

Elisa van Spronsen
& Iris Boter

zelf lezen

feest

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

sun
is op
moos

n

verliefdheid

zwijsen.nl
9 789048 738496

l
e

sun is op moos Elisa van Spronsen

e
Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

beest wil een feest Maranke Rinck

r

wil een

zwijsen.nl
6+

9 789048 738502

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-3847-2

Pakket

6+

978-90-487-3850-2

Leren lezen AVI M3 (6 titels)
ISBN 978-90-487-39134 ∙ € 51,00

AVI
M3

6-8 jaar
9,50

ik lees AVI

per titel

Deze serie biedt grappige en speelse boeken voor kinderen eind
groep 3 en groep 4. De kinderen genieten van een leuk en kleurrijk
boek en maken zo met plezier de nodige leeskilometers.

Rindert Kromhout en Silvie Buenen
Ik lees

W a t is

het hier

AVI E3

Ik
lees

AVI
E3

leuk !

Isabel Versteeg en Heleen Brulot

s
Pooe
p

Ik
lees

AVI
M4

Frank van Pamelen en Silvie Buenen

Kijk uit kijk uit
v o or

Ik lees

AVI M4

kriebelkrui d !

7-8

978-90-487-4306-3 · E3

978-90-487-4307-0 · M4

Ik
lees

Jolanda Horsten en Iris Boter

Ban jer,

AVI E3

Ik
lees

AVI
E4

de t a a r t

7-8

978-90-487-4148-9 · E3

Ik lees

AVI
E4

Ik lees

AVI M4

Selma Noort en Jan Dirk Barreveld

ROBO-juf,

Ik lees

AVI E4

pas op!

o p v a n g v o o r P i e re n

7-8

7-8

978-90-487-4368-1 · M4
verschijnt februari 2022

978-90-487-4149-6 · E4

978-90-487-4369-8 · E4

verschijnt februari 2022

17

6-7 jaar
11,50

AVI kanjers

per titel

Tachtig pagina's leesplezier: de AVI kanjers zijn verhalenbundels
voor beginnende lezers. Op elke spread vind je een nieuw
avontuur, dus de AVI kanjers zijn ideaal voor kinderen die een
verhaal graag meteen uitlezen. Alle bundels zijn voorzien van
mooie, bijzondere beelden en illustratieve grapjes.

AVI
Start
START

r dan 30

hip hop kat

p kat

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

verhalenbundel
dieren
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Elisa van Spronsen

6+

978-90-487-3603-4

978-90-487-3424-5

978-90-487-3425-2

978-90-487-3427-6

ik wil weg
ik moet naar huis.
waar is mijn tas?
ik zoek me rot.
ik ben heel boos.
waar is mijn jas?
waar is mijn das?

op iedere
spread een nieuw
verhaal

ik loop naar de boom.
wat zie ik aan de tak?
wat ben ik dom.
daar is de tas.
en wat zit er in?
dat is mijn jas!
en ook mijn das.
ik pak de tas.
hup, naar huis.

duidelijk
beeld
19

Pakket

18

AVI kanjers Start (4 titels)
EAN 871-96-810-0221-1 · € 46,00

•
•
•
•

Voor kinderen die leren lezen
Dikke verhalenbundels
80 pagina's leesplezier
Leuk en leerzaam tegelijk

AVI

M3-E3
Jørgen Hofmans

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen!

als ik
groot ben

als ik groot ben

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp.
Dit boek gaat over beroepen.

als ik groot ben
tom maakt een scheef huis.
er is vuur, er is rook!
wat is er veel te zien!
wat is er veel te doen!
wat doe jij?

hoor jĳ
mĳn brul?

als je groot bent?

Isabel Versteeg

NUR 287

verhalenbundel
beroepen
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-2864-0 · M3

978-90-487-2865-7 · M3

978-90-487-3851-9 · E3

978-90-487-3426-9 · E3

een bult
pim schiet op het doel.
dat doet hij heel knap.
wauw … wat een schot!
het is één – nul.
weer geeft pim een trap.

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp.
Dit boek gaat over beroepen.

als ik groot ben

dat doet hij weer knap.

Jørgen Hofmans

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen!

wauw … wat een trap!
als ik groot ben

het is twee – nul.

tom maakt een scheef huis.

als ik
groot ben

er is vuur, er is rook!
wat is er veel te zien!

pim kopt de bal.

wat is er veel te doen!
wat doe jij?
als je groot bent?

dat doet hij ook knap.
wauw … wat een bal!
het is drie – nul.

NUR 287

verhalenbundel
beroepen

voetballer

pim zegt:

zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

kijk eens naar mij.
op mijn kop ... een bult!
het lijkt wel een ei!

66

Pakket

AVI kanjers AVI M3-E3 (4 titels)
EAN 871-96-810-0222-8 · € 46,00

19

ik lees!

6-7 jaar
8,99

per titel

AVI Start

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!

AVI Start

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

pas op
voor de tor!
Rian Visser
Mark Baars

pas op voor de tor!
pas op voor de tor!

zar wil een hut.
hij hakt een boom om.
maar daar is een tor.
hij is hoog en dik.
de tor hapt naar zar.
weg, tor!

6+
AVI Start
minecraft
AVI oud: 1

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-3142-8

978-90-487-1856-6

978-90-487-1851-1

978-90-487-1857-3

978-90-487-1852-8

978-90-487-2134-4

978-90-487-2078-1

978-90-487-2135-1

978-90-487-2079-8

AVI M3

AVI M3

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

op zoek
naar een ring
Rian Visser
Mark Baars

op zoek naar een ring
op zoek naar een ring

zar krijgt een brief van de baas van het spel
dag zar,
zoek een ring.
doe het snel.
je hebt maar een uur .
als je faalt is het spel uit.

6+

Van iedere schrijver
zijn er vier boeken,
op vier opvolgende
AVI-niveaus om
lekker te kunnen
doorlezen.
AVI oud: 2

AVI M3
minecraft

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-3143-5

AVI E3

AVI E3

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!

Aan de kant,
draak!

Rian Visser en Mark Baars

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Aan de kant, draak!
Aan de kant, draak!

Zar hoort een gil.
Het komt van een meisje, dat Lina heet.
Ze wil de grot in.
Maar voor de berg staat een draak.
Hij is heel groot.
En hij draak spuugt vuur.

6+
AVI E3
minecraft
AVI oud: 3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-3140-4
AVI M4

AVI M4

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Gevaar in
de mist

Rian Visser
Mark Baars

Gevaar in de mist
Gevaar in de mist

Zar bouwt een hoge toren.
Trots laat hij de toren aan Lina zien.
Maar dan komt er een brief.
De baas van het spel is boos.
Hij straft Zar en Lina met een dikke mist.
Ze kunnen niets meer zien.
En er is veel gevaar.
Help!

6+
AVI M4
minecraft
AVI oud: 3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-3141-1
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Ieder jaar leren zo’n 200.000 kinderen lezen. Om deze kinderen voldoende oefenmateriaal te
bieden is de boekenserie ‘ik lees!’ ontwikkeld. De boeken sluiten perfect aan bij de belevingswereld
van beginnende lezers. Er zijn al boeken voor na een paar weken leesonderwijs.

Pakket

ik lees! AVI Start (5 titels)
ISBN 978-90-487-4138-0 ∙ € 44,95

978-90-487-3417-7

978-90-487-3415-3

Pakket

ik lees! AVI M3 (5 titels)
ISBN 978-90-487-4139-7 ∙ € 44,95

978-90-487-3418-4

978-90-487-3416-0

Het
slaapfeest
Elisa van Spronsen
& Ann De Bode

Pakket

ik lees! AVI E3 (5 titels)
ISBN 978-90-487-4140-3 ∙ € 44,95

7+

978-90-487-3599-0

978-90-487-3597-6

bijna

Dit boek is echt
gebeurd
Elisa van Spronsen
& Ann De Bode

Pakket

ik lees! AVI M4 (5 titels)
ISBN 978-90-487-4141-0 ∙ € 44,95

7+

978-90-487-3598-3

978-90-487-3600-3

21

6-7 jaar
15,99

Grote AVI-boeken

per titel

Grote AVI-boeken zijn dikke boeken, speciaal voor kinderen
die leren lezen. Ieder boek bevat diverse teksten op hetzelfde
AVI-niveau, zodat kinderen lekker door kunnen lezen op hun
eigen niveau. Boordevol verhalen, informatieve teksten, versjes,
moppen, strips en samenleesverhalen.

Het

grote
AVI
Start
boek

Het

gr ote

AVI

Start

boek

wat eet de kok?

Door:
Paul van Loon,
tera,
Rian Visser, Bette Wes
Janssen,
Tosca Menten, Mark
Hugo van Look en vele
anderen!

978-90-487-3639-3 · Start

978-90-487-3807-6 · Start

AVI-strips

informatieve
teksten
Zo los je dat op

Het is nacht en stil.
Niets beweegt.
Nee, dat is niet waar.
Daar heb je Bos en Loodje.
Zij bewegen, zonder geluid te maken.

Prinses Lena is al groot.
‘Groot genoeg om te trouwen,’ zegt mama.

Maar dan …
Au!
Je staat op mijn hand!

‘Zeg maar wie je wilt, schat.

Aaaaaaaaaa!

Dan zorg ik, dat het goed komt.’
‘Ik wil een ridder,’ zegt Lena.
‘Een stoere.
Net zo dapper en sterk als ik.
Weet je wat?

Pas op, sufferd.
De ladder valt!

Alle ridders mogen met me vechten.
Wie van mij wint, die wil ik.’
‘Maar Lena,’ rilt haar moeder.

Nou is de ladder stuk, sukkel!

Ik kon er niks aan doen, Bos.

‘Dat doet een prinses toch niet!
Wat zullen de mensen van je denken?’

Je bent een prul, Loodje.

Lena lacht.
‘Ze zullen denken: wat een stoere prinses!
En wie dat niet denkt …
Die sla ik op zijn muil!’
Heel goed, Lena.
Zo lost een prinses dat op.

15

22

6

7

• Strips, moppen, toneellezen, informatieve teksten,
verhalen, samenlezen en versjes, allemaal in één boek!
• Zelf lezen na een aantal weken leesonderwijs
• Leeskilometers maken in groep 3

Het

grote
AVI E3
boek

Het

gr ote

AVI
E3

boek

op pad met boeven

Door:
Paul van Loon,
tera,
Rian Visser, Bette Wes
Janssen,
Tosca Menten, Mark
vele
Hugo van Look en
anderen!

978-90-487-3640-9 · M3

978-90-487-3808-3 · E3

Pakket

Grote AVI-boeken (4 titels)
ISBN 978-90-487-3858-8 · € 63,96

23

Leesseries
bij Veilig leren lezen
kim-versie
Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen
willen in groep 3. Zwijsen ontwikkelde een
uitgebreide serie leesboeken die precies
aansluiten bij Veilig leren lezen. Dertien
leesseries op verschillende leesniveaus met
een maan-, zon-, of steraanpak.
De leesseries zijn gerangschikt op kern, maar
ook verkrijgbaar in pakketten op leesniveau.

Leesseries per kern
pakket

aantal aantal aantal
aantal
maan
zon
ster voorleesboek

pakket start

4 leesboeken op starters niveau

totaal

ISBN

prijs

1

5

978-90-487-1820-7

€ 57,50

pakket kern 1

3

3

3

1

10

978-90-487-1821-4

€ 107,47

pakket kern 2

3

3

3

1

10

978-90-487-1822-1

€ 109,98

pakket kern 3

6

3

3

1

13

978-90-487-1823-8

€ 136,95

pakket kern 4

6

3

3

1

13

978-90-487-1824-5

€ 136,95

pakket kern 5

6

3

3

1

13

978-90-487-1825-2

€ 136,95

pakket kern 6

6

3

3

1

13

978-90-487-1826-9

€ 134,44

pakket kern 7

6

3

3

1

13

978-90-487-1861-0

€ 139,60

pakket kern 8

6

3

3

1

13

978-90-487-1862-7

€ 136,95

pakket kern 9

6

3

3

1

13

978-90-487-1863-4

€ 136,95

pakket kern 10

6

3

3

1

13

978-90-487-1864-1

€ 129,42

pakket kern 11

6

3

3

1

13

978-90-487-1865-8

€ 134,44

pakket afsluiting

6

3

3

1

13

978-90-487-1866-5

€ 139,46

Let op: dit zijn dus dezelfde leesboeken als hierboven
staan per kern, maar dan anders ingedeeld!

Leesseries op niveau

24

pakket

aantal

ISBN

prijs

pakket maantjes kern 1-6

30 titels

978-90-487-2064-4

€ 302,50

pakket maantjes kern 7 - afsluiting

36 titels

978-90-487-2168-9

€ 360,20

pakket sterretjes kern 1-6

18 titels

978-90-487-2063-7

€ 183,10

pakket sterretjes kern 7 - afsluiting

18 titels

978-90-487-2170-2

€ 181,10

pakket zonnetjes kern 1-6

18 titels

978-90-487-2065-1

€ 185,10

pakket zonnetjes kern 7 - afsluiting

18 titels

978-90-487-2169-6

€ 183,10

pakket voorleesboeken start - afsluiting

12 titels

978-90-487-2171-9

€ 142,35

Sluit aan bij

Variatie doet lezen
Als beginnende lezer moeten kinderen van alle soorten boeken en schrijfstijlen
kunnen proeven. Variatie is daarom het sleutelwoord van het boekenaanbod
bij Veilig leren lezen, dat bestaat uit versjes, verhalen, informatieve boeken,
kijkboeken, samenleesboeken en strips. De boeken zijn gemaakt door bekende
Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en -illustratoren. Ook is er bij
iedere kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse manier
verwijst naar een van de leesboeken. Op die manier geniet je met elkaar van
mooie boeken en werk je op een speelse manier aan leesbevordering.

verhaal
kijk, poes, ijs met room.
en moes met peer.
een roos in een vaas.
en een doos met een reep.

moe, moe …?
ik ben boos!
ren naar de maan, beer!

Start
letterboek · start

kijkboek · start

oo beer …

18

19

strip

informatief

letterboek · start

zoekboek · start

voorleesboek

Pakket

Start
4 leesboeken en 1 voorleesboek
voor de leerkracht
978-90-487-1820-7 · € 57,50

25

Leesseries
Kern 1
kijk en lees · start

Kern 2
verhaal · start

verhaal · start

verhaal · M3

verhaal · start

verhaal · start

kijk en lees · start

zoekboek · start

samenlezen · M3

verhaal · M3

verhaal · start

versjes · M3

kijk en lees · start

samenlezen · start

strip · M3

moppen · M3

kijk en lees · start

zoekboek · start

voorleesboek

Pakket

26

voorleesboek

Kern 1
3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1821-4 · € 107,47

Pakket

Kern 2
3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1822-1 · € 109,98

maantjes, zonnetjes en sterretjes
Kern 3

Sluit aan bij

Kern 4

verhaal · start

verhaal · start

verhaal · start
kern 3 • ik mis noor •

strip · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

informatief · M3

zoekboek · M3

versjes · M3

strip · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

verhaal · E3

verhalen · E3

verhaal · E3

ik mis noor

noor!

noor!

noor!

Wendy Panders

spel
maantjes
kern 3
veiliglerenlezen.nl

strip · start

verhaal · start

verhaal

6+

kijk en lees · start

kern 3 • ik pik een bes •

ik pik een bes

eten

Nancy Kers

maantjes
kern 3
veiliglerenlezen.nl

verhaal · start

informatief · E3

verhaal

6+

verhaal · start

versjes · M3

samenlezen · M3

samenlezen · M3-E3

voorleesboek

Pakket

voorleesboek

Kern 3
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1823-8 · € 136,95

Pakket

Kern 4
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1824-5 · € 136,95

27

Leesseries
Kern 5
strip · M3

Kern 6
verhaal · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

strip · M3

informatief · M3

moppen · M3

samenlezen · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

strip · M3

samenlezen · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

samenlezen · M3-E3

informatief · M3

strip · E3

verhaal · E3

versjes · M3

verhalen · E3

voorleesboek

Pakket
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verhaal · E3

verhaal · E3

toneellezen · M3-E3

voorleesboek

Kern 5
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1825-2 · € 136,95

Pakket

Kern 6
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1826-9 · € 134,44

maantjes, zonnetjes en sterretjes
Kern 7

Sluit aan bij

Kern 8

verhalen · M3

verhaal · M3

verhalen · M3

kern 7 • vos wil ook ziek zijn •

vos wil ook
ziek zĳn

verhaal · M3

verhaal deel 1 · M3

informatief · M3

Anneke Scholtens
en Nicolle van den Hurk

jaloezie
maantjes
kern 7
veiliglerenlezen.nl

verhaal · M3

verhaal

6+

versjes · M3

informatief · M3

kijk en lees · M3

verhaal deel 1 · M3

samenlezen · E3

verhaal deel 1 · M4

verhaal · M3

toneellezen · M3

verhaal deel 2 · M3

verhaal deel 2 · M3

verhaal · M3

verhalen · M3

verhalen · M4

verhaal · M4

verhaal · E3

informatief · M4

verhaal deel 2 · E3

voorleesboek

Pakket

voorleesboek

Kern 7
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1861-0 · € 139,60

Pakket

Kern 8
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1862-7 · € 136,95
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Leesseries
Kern 9
verhaal · E3

Kern 10
verhaal · E3

verhaal · E3

verhaal deel 3 · E3

moppen · E3

informatief · E3

samenlezen · E3

verhaal · E3

versjes · E3

verhaal · E3

verhaal deel 1 · E3

verhaal · E3

kijk en lees · E3

verhaal deel 4 · E3

verhaal · E3

verhaal deel 4 · E4

verhaal · E4

toneellezen · E4

strip · E3
verhaal deel 3 · M3
informatief · M3

versjes · M4

verhaal deel 3 · M4

verhaal · M4

kern 10 • Joep Snoep •

Joep Snoep

Jolanda Horsten en Sarah Gill

snoepen
zonnetjes
kern 10
veiliglerenlezen.nl

voorleesboek

Pakket
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6+

toneellezen

voorleesboek

Kern 9
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1863-4 · Prijs € 136,95

Pakket

Kern 10
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1864-1 · Prijs € 129,42

maantjes, zonnetjes en sterretjes
Kern 11

Sluit aan bij

Kern Afsluiting
verhalen · E3

toneellezen · E3

verhaal · E3

verhaal · E3

verhaal deel 2 · E3

verhaal deel 5 · E3

informatief · E3

moppen · E3

kijk en lees · M4

strip · M4

verhaal deel 3 · M4

verhaal · M4

verhaal · M4

informatief · M4

versjes · E3

verhaal deel 6 · E3

toneellezen · E3

verhaal deel 6 · E4

verhalen · M5

informatief · E3

verhaal deel 5 · E4

verhaal · E4

moppen · E4
informatief · E4

voorleesboek

Pakket

voorleesboek

Kern 11
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1865-8 · Prijs € 134,44

Pakket

Kern Afsluiting
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes
en 1 voorleesboek
978-90-487-1866-5 · Prijs € 139,46
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AVI groeiboeken

6-7 jaar
15,99
per titel

... over het grappige koksduo Piet en Riet, speciaal voor
beginnende lezers die dikke boeken willen lezen. AVI groeiboeken bevatten 144 rijk geïllustreerde pagina’s. In het
boek loopt de moeilijkheidsgraad op van AVI Start naar M4.

reizen

koken

Martine Letterie
& Rick de Haas

Martine Letterie & Rick de Haas

Martine Letterie & Rick de Haas

Martine Letterie & Rick de Haas

978-90-487-3811-3

wat is dat?
‘hoor je dat ook?’ zegt riet
‘mmm,’ zegt piet.
‘ik hoor het ook.’
tik, tik, tik.
tak, tak, tak.
bam, bam, bam.
bom, bom, bom.
‘tik je met een mes?’ zegt riet.
‘nee,’ zegt piet.
‘ik tik niet
met een mes.

8

38090_avi_pergh_bw.indd 8

Pakket

en jij, riet?
zet je net een kop neer?
met een bam?’
‘nee!’ zegt riet.
‘ik niet.
ik ben niet gek!’
piet zegt:
‘dat is waar.
maar ...
wat is het dan?’
riet loopt naar de muur.

2-7-2020 11:02:52

Piet en Riet gaan hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

978-90-487-3810-6

32

Piet
en Riet
aan
zee

Piet en Riet aan zee

Piet en Riet op reis

Piet
en Riet
op
reis

avontuur

38090_avi_pergh_bw.indd 9

AVI groeiboeken Piet en Riet (3 titels)
ISBN 978-90-487-3911-0 · € 47,97

Martine Letterie
& Rick de Haas

Piet
en Riet
gaan
hoog
978-90-487-3809-0

9

2-7-2020 11:02:53

Van Rick de Haas,
de illustrator van
De Gorgels en
Mees Kees!

Samenlezers

6-7 jaar
10,99
per titel

Gezellig samen lezen is het leukste dat er is! Met deze nieuwe
Samenlezers zeker. Ze bevatten teksten op een eenvoudig leesniveau én een iets hoger leesniveau. Zo kunnen beginnende
lezers samen met een meer ervaren lezer al heel snel een echt
verhaal lezen. Leuk én leerzaam dus!

met
weg

en
ik b

een

Wieke van Oordt
&

Ann De Bode

g bom!

a

met op
de

boot in
sam

L E Z Een
R

samen

LE ZE R

bus!

978-90-487-3948-6 · Start-E3

978-90-487-3950-9 · Start-E3

hwaatadose ,

jou

&

Rudi Jonker

LE ZE R

&

van m
voor ij

Thijs Goverde

samen

Berdie Bartels
Daniëlle Schothorst

978-90-487-3946-2 · Start-E3

de

ik ben

niet

je nu?

lief

Bette Westera
&

Marijn van der Wateren

samen

LE ZE R

samen

LE ZE R

Kristien Dieltiens
&

Heleen Brulot

samen

LE ZE R

978-90-487-3947-9 · M3-M4

978-90-487-3949-3 · M3-M4

Opa Ben krabt op zijn hoofd.
hij kijkt nog een keer in het hok.
waar is een wiel?
waar is een rem?
ik zie dat hier niet.
en waar zit ik op?

20

Pakket

&

Hélèna Jorna

978-90-487-3951-6 · M3-M4

Een rij van opa een tot en met zes zit op het gras.
Dot vertelt over zeilen.
Wat je moet doen en hoe.
Maar opa Ben luistert er niet naar.
hij kijkt naar zijn boot.
moet hij daar in?
het leek zo tof.
maar toen wist hij dit nog niet.
Lopen in het bos is een makkie.
In een bos staat de grond stil.
Maar een meer is anders.
Water beweegt, water golft.
hier gaat het heen en weer.
de boot is te klein.
heeft hij nog wel zin?

Dot schudt haar hoofd.
‘Je zit op je kont,
gewoon in de kuip.
En dit is om te sturen.
Het is geen wiel, maar een roer.
Zo heet dat als je vaart.’
dot laat zien wat waar moet.
en dan zijn boot een tot en met zes af.

39462_samenlezer-modbi_bw.indd 20

Pim Lammers

21

15-3-2021 15:18:01

39462_samenlezer-modbi_bw.indd 21

Samenlezers (6 titels)
ISBN 978-90-487-4015-4 · € 65,94

15-3-2021 15:18:02
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6-7 jaar

Grote AVI-boek Paul van Loon

15,99

Lekker dik AVI-boek van Paul van Loon in de succesvolle serie
Grote AVI-boeken. Speciaal voor beginnende lezers zijn er vele
soorten teksten, zoals moppen en strips. Geïllustreerd door
bekende illustratoren als Hugo van Look en Mark Janssen.
verhaal
waar is mijn jas?

Het

Het

Spoken

has ziet een kar op de weg.
op de kar zit das.
hij kijkt naar het bos.
dag has, zegt das.
dag das, zegt has.
waar ga je naar toe, has?
mijn jas is weg, das.
er was een dief in mijn hut.
oo, ik zag je jas, has.
er zat een dier in.
een heel raar dier.

gr ote AVI b o e k

Ik hoor wat op de trap!
Je gelooft toch niet
in mensen?

en
M

4

grote
AVI M3
boek

mop

E3
AVI start, M3,

12

89

versje
ik wil zo graag een spook
ik wil zo graag een spook.
dat lijkt me best wel fijn.
een spook, zo dun als rook.
hij hoeft niet groot te zijn.
naast mijn bed.
in een mand.
een lief klein spook.
wit als een tand.
soms roept hij: boe!
en is hij moe.
dan dek ik hem toe.

strip

Maar dan …
Au! Je staat op
mijn hand!
Aaaaaaaaaa!

Pas op, sufferd.
De ladder valt!
Nou is de ladder stuk,
sukkel!

Ik kon er niks aan doen,
Bos.

Je bent een prul,
Loodje.

52

67

978-90-487-4162-5

• AVI Start t/m M4
• Leuk leeskilometers maken in groep 3
• Van populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon

34

Boordevol moppen,
verhalen, versjes, strips
en toneellezen!

AVI-lezen met Paul van Loon

6-7 jaar
8,99

per titel

Dolfje Weerwolfje bestaat 25 jaar!
Je eerste Dolfje kan je al lezen op AVI Start.
versjes

pak de boef!

met tekeningen van Hugo van Look

met tekeningen van Hugo van Look

lezen met

lezen met

pak me dan!

wat

versjes

Paul van Loon • wat doen we met de juf?

Paul van Loon • pak me dan!

doen we
met

de juf?

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

7+

7+
6+

978-90-487-3553-2 · Start

M3

978-90-487-4318-6 · Start

ik ben
net als jij

Tilde

met tekeningen van
Hugo van Look

de

978-90-487-3554-9 · M3

Wilde

ik ben net als jij

xxxx

lf lezen

s 1846

6+

978-90-487-3929-5 · M3

Pakket

978-90-487-4319-3 · E3

AVI-lezen met Paul van Loon groep 3 (6 titels)
ISBN 978-90-487-4343-8 · € 59,94

978-90-487-3669-0 · E3

35

8-10 jaar
14,99

Geknipt voor jou

per titel

Uniek nieuw concept: kies zelf de afloop! Ieder boek begint met
een leuk verhaal en na de inleiding kies je welk verhaal je wilt
lezen. De pagina’s zijn dan letterlijk in tweeën geknipt met op
iedere helft een ander vervolg en einde.

Welk
al
ve r h a j ?
i
lees j

Ballet is voor meisjes
‘Nee, je bent een jongen.
Om ballerina te worden, moet je een meisje zijn.’
Papa spreekt Nout streng toe.
Waarom denkt papa zo? vraagt Nout zich af.
Jongens kunnen toch ook ballerina zijn?
Met een tutu en balletschoenen aan?
‘Maar … papa,’ probeert Nout.
‘Ik wil zó graag worden als de beroemde Isabella Ballerina!
En als je het echt wilt, trek ik wel een blauw balletpakje aan.
Toe, mag ik dan echt niet op ballet?’
‘Nee, ballet is voor meisjes,’ zegt papa bars.

Begin verhaal

‘En we betalen ook al judo en pianoles voor je.
Het geld groeit ons niet op de rug.’
Ja, denkt Nout, papa heeft de judo bedacht.
En mama vindt het belangrijk dat hij een instrument leert
spelen.
Maar het is niet wat hij wil.
De judomeester is eng. En pianoles is saai.
Nee, ballet, dat is heel anders!
Dat is een beetje als vliegen.
Als hij danst, voelt hij zich vrij.
Dan kan hij de hele wereld aan.

7

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd 6

5-11-2020 08:46:42

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd 7
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Vleermuisnagels

Einde
algemene
verhaal

Bovenaan de bladzijde staat:

De gouden letters op de groene kaft zien eruit als kunst.

Hoe verander ik mijzelf?

Dit is precies het boek dat hij nodig heeft.
Een boek niet voor anderen, maar voor hem alleen!

Nout leest verder.

Heel kalm pakt hij de eerste bladzijde vast.

Die moet ik hebben, denkt Nout.

Hoe word ik een meisje?
Hij voelt zijn hart dansen van vreugde.

Het oude perkament kraakt wat tussen zijn vingers.

Dit kan niet waar zijn!

Waar zou hij kunnen vinden wat hij zoekt?
Nout bladert door het boek.
Ja, dat ziet er goed uit. Hij leest:
Verander!

Maak een
keuze, welk
verhaal wil
je lezen?

Nog steeds niet voor een ander!
Maar nog steeds alleen voor jouzelf!
Dat is nog eens een leuke schrijver geweest.
En wat bijzonder!
Het is zo lang geleden geschreven, maar het is precies
wat Nout zoekt!
Hij ziet dat de bladzijde in twee stukken is verdeeld.

Vrolijke noot
Onderaan de bladzijde staat:
Hoe verander ik een ander?
Nout leest verder.
Hoe verander ik mijn vader?
Die moet ik hebben, denkt Nout.
Hij voelt zijn hart steeds sneller kloppen.
Dit kan niet waar zijn!

16

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd 16
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Recept voor toverdrank:
zo verander je in een meisje

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd 17

5-11-2020 08:46:57

Waarschuwing:
Het is heel belangrijk dat je dit recept precies volgt.
En je moet alles zeer goed fijnmalen en mengen.

Je hebt nodig:

De nagels van de Laatvlieger moeten vers zijn, niet meer dan

Een snufje kaneel

twaalf uur oud.

Een beker met sap van bessen of bieten

Zijn ze ouder, dan verliest de toverdrank aan kracht.

3 roze vruchten naar keuze, zoet van smaak

Dan zul je half meisje, half jongen worden.

Een takje van het kruid marjolein

Lees over Nout die
zichzelf verandert

3 nagels van een Laatvlieger, een vleermuis
15 blaadjes van een roze wilde roos
De schil van een grote citroen
6 druppels bloed van een oma van 83 jaar

18 en 19

18 en 19

Recept voor toverdrank:
zo verander je je vader in een vrolijker
en minder streng persoon

Waarschuwing:

Je hebt nodig:

Ook is het van het grootste belang

Een beker warme melk

dat je rijmt, de hele tijd lang

6 zoete passievruchten

bij het krijgen of het kopen.

Een blij ei

Je dient achteruit te lopen

3 goede grappen, met rode inkt uitgeschreven

als je het woord ‘toverdrank’ zegt

3 kleine lepels ras el hanout

en als je dan rijmt, werkt het pas echt!

Het is heel belangrijk dat je dit recept precies volgt.

Lees over Nout die
zijn vader verandert

En je moet alles zeer goed fijnmalen en mengen.

Een vrolijke noot
Een mooi akkoord, liefst een gebroken drieklank
6 druppels van iets waarvan je heel rustig wordt
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•
•
•
•

Twee verhalen
in één boek!
AVI
E3

Pagina’s in 2 delen geknipt
Veel illustraties
Ontdek steeds nieuwe dingen in de boeken
Welk einde kies jij?

AVI
M4

Jolanda Horsten

Stefan Boonen

ill

ust

raties van An

n

De

de

Wat kiest Pieter: een vogelspin

Wat doet Jul: een rondje spookhuis

Wat
doet Jul:

Stefan Boonen

et

Bo

Jolanda Horsten

m

een
of rondje s
pookhuis
met
een n
aar huis?

of een struisvogel?

of meteen naar huis?

Wat ki
Pietr:st

ee

nv
o
of gelspin
een
struisvogel?
met illustrat

978-90-487-3861-8 · E3

ies

van

ivan & ilia

978-90-487-3862-5 · M4

AVI
E4

Selma Noort

AVI
M5

Lisette Valk

t il

lus

t

le
wande
r een
nde plant?
t
e
ove
ees e
en vl
e
f
o

Nat

asch

nvert
a Ste

Voor wie is de toverdrank: voor Nout

De spreekbeurt van Alin: over een wandelende tak

De urt
eekbAelin:
r
p
s van
nde tak

van

Lisette Valk

Selma Noort

me

ies
rat

of voor zijn vader?

of een vleesetende plant?

Vo o r w i e i s n k :
de toverdra
voo
rN
of v out
oor zijn vader?
me

978-90-487-3863-2 · E4

Pakket

Pakket Geknipt voor jou (4 titels)
ISBN 978-90-487-4225-7 ∙ € 59,96

t il
lus
t

rati

tere
es va
n M arij n v a n der Wa

n

978-90-487-4013-0 · M5

37

Serielezen
Je kent ze wel, van die boeken waarvan je na het lezen denkt: ‘Geef me
er nog zo één.’ Of ‘had ik het nog maar niet uit ..’ Dan is het fijn om te
ontdekken dat de schrijver een aantal vervolgdelen heeft geschreven
over dezelfde hoofdpersonen en in eenzelfde setting. Zo kun je meteen
doorlezen en ontdekken hoe het verdergaat met deze hoofdpersonen.

Lekker doorlezen
Boekenseries hebben een belangrijk voordeel:
Ben je eenmaal aan het lezen, dan hoef je in een
volgend boek niet ‘in het verhaal te komen’. Je
kent immers de hoofdpersoon en de setting al. Je
duikt in een volgend boek, dus meteen een nieuw
avontuur in. Belangrijk voor kinderen die hun
leesvaardigheid moeten oefenen en onderhouden.
Op deze manier kun je leeskilometers maken. En
dat is één van de belangrijkste activiteiten om
van elke lezer een goede lezer te maken.
Serieboeken zijn er voor alle leeftijden: van de
series Dievenschool, Supermeiden, B.O.J., Fritzi
en Co en Game-lezen voor jaargroep 4 (7-9 jaar)
tot de series Beste school en Team 3 voor jaargroep 7 en 8 (10-12 jaar).

Jozua Douglas

38

Voor ieder wat wils
In onze boekenseries sluiten we aan bij
de interesses en hobby’s van veel kinderen
(voetbal, gamen, bakken) of bij de
leesvoorkeur van kinderen (spannende,
humoristische of fantasievolle boeken).
De series zijn geschreven door kinderboekenschrijvers als Jozua Douglas (bekend van
de serie Costa Banana), Janneke Schotveld
(bekend van de Superjuffieboeken) en
Rian Visser (bekend van de boeken over
Blitz, haar vele digibordlessen en andere
lesmaterialen).

Janneke Schotveld

Serielezen is fijn voor kinderen
die leeskilometers moeten maken!

Rian Visser

Serielezen groep 4

7-9 jaar
11,50
per titel

Dievenschool:
de school waar je niet
naartoe wilt!
Dievenschool

Terug naar

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

Dirk Nielandt

Dirk Nielandt

Pakket

z w ij s e n

Dievenschool (3 titels)
ISBN 978-90-487-3853-3
AVI M4 · € 34,50

Z w ij s e n

978-90-487-3673-7 · M4

z w ij s e n

978-90-487-3718-5 · M4

z w ij s e n

978-90-487-3805-2 · M4

De toespraak
‘Naar de eetzaal!’ roept iemand in de gang.
‘De nieuwe baas houdt een toespraak.’
Iedereen stormt naar de eetzaal.
Rolf is heel benieuwd.
Wie is de nieuwe baas van de school?
Dat wordt zijn nieuwe vijand.
Rolf wil een goede geheim agent zijn.
Hij wil ervoor zorgen dat de school de deuren moet
sluiten.
Iedereen wacht vol spanning.
Opeens wordt het stil.
Er komt een man met een zwart masker binnen.
‘Ik ben hier nu de baas,’ zegt de man.
‘Ik ga ervoor zorgen dat jullie de beste dieven van het land
worden.’
Wie is die man onder dat masker? vraagt Rolf zich af.
Waar ken ik hem van?
Zijn stem komt me zo bekend voor.
‘Durft u dat masker niet af te doen?’ roept hij luid door de
zaal.
Iedereen kijkt hem aan.

18

39

7-9 jaar
11,50

Serielezen groep 4

per titel

Jolanda
Horsten

AV I

en de taart voor oma

rboden
en de vedstri jd
bakwe

AV I

Kit
en
Kaat t

Kit en Kaat
en de bruidstaart

en de taar
voor oma

Een leuk en lekker boek. Ik heb ervan gesmuld!
Niki, 7 jaar

Een leuk en lekker boek. Ik heb ervan gesmuld!
Niki, 7 jaar

Ik vond het een héél leuk boek
en heb zin om die lekkere taart te maken!
Eva, 7 jaar

Ik vond het een héél leuk boek
en heb zin om die lekkere taart te maken!
Eva, 7 jaar

Ik geef dit boek een tien!
Janneke, 9 jaar

Ik geef dit boek een tien!
Janneke, 9 jaar

en de bruidstaart

bakken

bakken

supermeiden

supermeiden
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6-9

Kit en Kaat

Kit en Kaat en de bruidstaart

Jo la nd a
st en
Kit en Kaat H or

Kit en Kaat en de taart voor oma

Supermeiden Bakken
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3170-1
AVI M4 · € 34,50

Kit
en
Kaat

Jolanda Horsten

Pakket

AV I
M4

Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd

Supermeiden
Bakken

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

7-9

7-9

978-90-487-3036-0 · M4

978-90-487-3161-9 · M4

978-90-487-3160-2 · M4

978-90-487-2332-4 · M4

978-90-487-2333-1 · M4

978-90-487-3039-1 · M4

B.O.J.
Uitvindingen

Pakket

B.O.J. Uitvindingen
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3167-1
AVI M4 · € 34,50

Fritzi en Co

Anneke Scholtens
Fritzi en Co

Anneke Scholtens

Anneke Scholtens
Anneke Scholtens

Pakket

40

z w ij s e n

Fritzi en Co
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3852-6
AVI E4 · € 34,50

7-9

Z w ij s e n

978-90-487-3672-0 · E4

Z w ij s e n

978-90-487-3717-8 · E4

z w ij s e n

z w ij s e n

978-90-487-3806-9 · E4

• Lezen over onderwerpen als ridders, gamen of dieren
• Steeds 3 delen op hetzelfde AVI-niveau per serie
om lekker door te lezen
• Moeiteloos leeskilometers maken
• Alle boeken zijn los leesbaar

AV I

Suus redt de papegaa!

Suus redt de papegaai!

Echt een leuk boek! Wow!

AVI

Suus
redt de zielige hond!
Mariken

Suus
Jongman

redt de
papegaai!
Echt een leuk boek! Wow!

Saartje, 7 jaar

Saartje, 7 jaar

Mooi verhaal, want ik hou erg van dieren.

Mooi verhaal, want ik hou erg van dieren.

Chris, 7 jaar

Chris, 7 jaar

Grappig vanaf de eerste bladzijde.
Manu, 8 jaar

Grappig vanaf de eerste bladzijde.
Manu, 8 jaar

dieren

Suus
Mariken
Jongman

redt de
zielige hond!

dieren

supermeiden
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Supermeiden Dieren
AVI E4 · € 11,50 per titel

Suus redt de zielige hond!

Supermeiden
Dieren

supermeiden
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

7-9

7-9

978-90-487-3157-2 · E4

978-90-487-3159-6 · E4

978-90-487-2330-0 · E4

978-90-487-2331-7 · E4

B.O.J.
Ridders

Pakket

B.O.J. Ridders
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3168-8
AVI E4 · € 34,50

Rian Visser & Mark Baars

Zar

en
de zwevende
zombies
Rian Visser & Mark Baars

AVI
E4

Zar en het vriendenfeest

Zar

en het
slijmmonster

AVI
E4

Zar en de zwevende zombies

Zar en het slijmmonster

Game-lezen

978-90-487-3156-5 · E4

Zar en het

vriendenfeest
Rian Visser & Mark Baars

Pakket

Game-lezen AVI E4
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3414-6
AVI E4 · € 34,50

978-90-487-3396-5 · E4

978-90-487-3412-2 · E4

978-90-487-3413-9 · E4

41

8-10 jaar
vanaf

Serielezen groep 5-6

11,50

Supermeiden
Piraten

Pakket

Supermeiden Piraten
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3172-5
AVI M5 · € 34,50

978-90-487-3038-4 · M5

978-90-487-3163-3 · M5

978-90-487-3162-6 · M5

978-90-487-2328-7 · M5

978-90-487-2329-4 · M5

978-90-487-3158-9 · M5

B.O.J.
Voetballen

Pakket

B.O.J. Voetballen
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3169-5
AVI M5 · € 34,50

AVI

Een nieuwe ster

voor

Monique
van der Zanden

Monique
AVI

Popcorni
Toi toi to

Theater Popcorn uit de brand

Theater
Popcorn

Monique
AVI

Theater Popcorn Toi, toi, toi

Een nieuw ster voor Theater Popcorn

Supermeiden
Theater

Pakket

Supermeiden Theater
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3393-4
AVI E5 · € 34,50

42

978-90-487-3309-5 · E5

978-90-487-3310-1 · E5

978-90-487-3397-2 · E5

• Veel keus: humor, spanning of sportiviteit
• Steeds 3 delen op hetzelfde AVI-niveau per serie
om lekker door te lezen
• Alle boeken zijn los leesbaar

13,99

Hors

13,99

13,99

Elisa van Spronsen

Elisa van Spronsen

Elisa van Spronsen

Pakket

Hors (3 titels)
ISBN 978-90-487-4342-1
AVI M5 · € 41,97

8+

Ridder Roa

8+

8+

978-90-487-3953-0 · M5

en
de

boze
tovenaar

PIM LAMMERS

978-90-487-4111-3 · M5

Ridder Roa en de boze tovenaar

Ridder Roa en de boze tovenaar

Ridder Roa (3 titels)
ISBN 978-90-487-4384-1
AVI M5 · € 34,50

PIM LAMMERS

Ridder Roa en de gevaarlijke draak

Pakket

978-90-487-4310-0 · M5

978-90-487-4110-6 · M5

978-90-487-3952-3 · M5

8+

verliefde
trol

en de

PIM LAMMERS

978-90-487-4081-9 · M5

verschijnt februari 2021

‘Lammers, een jonge kinderboekenschrijver van
wie we vaker gaan horen, schrijft lekker los en
het geestige verhaal leest alsof het helemaal
niet in korte, losse zinnen is gehakt. Dat is een
kunst die alleen de allerbesten is gegeven.’
- Pjotr van Lenteren, Volkskrant

43

10-12 jaar
15,99

Serielezen groep 7-8

per titel

Team 3

TEAM

CIS MEIJER

DE

GEHETIEMSTE
Toe
n

CIS MEIJER

CIS MEIJER
Wat is er m
et V
igg
og
ebe
urd
?

ko

i

mk

ee

k,

za
gi

mi j n

hon

Team 3 (3 titels)
ISBN 978-90-487-4386-5
AVI M5-E5 · € 47,97

HET

k
da t

Pakket

dw

eg w
as.

978-90-487-3741-3 · M5

DUPRISETTPAERE
RK

978-90-487-3833-5 · M5

z w ij s e n

978-90-487-4375-9 · E5

Beste school
Manon Sikkel

oek
Derde b jnt
ve r s c h i r
in zome
2 02 2 !

met tekeningen
van Marja Meijer

Manon Sikkel

met tekeningen van Marja Meijer

978-90-487-3832-8 · E5

978-90-487-4159-5 · E5

Manon
Sikkel

‘Ik gun ieder kind
een beste school van
de hele wereld’

44

het wad

WELIJKE
GRUHOTEL

HET

z w ij s e n

Verdwenen op

Je schoolbieb op orde
Wil je op jouw school een up-to-date schoolbieb? En wil je
je geld besteden aan de aanschaf van boeken en niet aan
‘overhead’? Doe dan de schoolbiebscan van Land van Lezen!

Alle kinderen toegang
tot actuele en
gevarieerde boeken!
Met de schoolbiebscan bekijk je eenvoudig
jouw bieb, inventariseer je de aanwezige
boeken en heb je:
• snel inzicht in hoe jouw bieb ervoor staat,
• inzicht in welke boeksoorten en belangrijke
titels je mist,
• een overzicht van wat je zou moeten
investeren om je bieb up-to-date te brengen,
met een lijst met concrete titels afkomstig
van alle uitgeverijen in Nederland en
Vlaanderen.
Zo grijpen je leerlingen nooit meer mis op de
laatste nieuwe populaire titels!

Zo werkt het
Bij de schoolbiebscan scan je alle
boeken die op dit moment in je
schoolbieb staan (zoals je ook je
boodschappen scant in de supermarkt).
Vervolgens bekijkt het systeem:
• hoe oud elk boek is,
• hoe de verdeling is over de
verschillende soorten boeken,
• hoe de verdeling is over de
verschillende leeftijdscategorieën.
Als je alle boeken hebt gescand, krijg
je een lijst met alle boeken die in je
bibliotheek hebt staan. Ook krijg je
inzicht in de samenstelling en zie je
welke boeken je mist. Zo kun je je
bibliotheek gericht aanvullen en werk
je toe naar een compleet assortiment.

zwijsen.nl/schoolbiebscan
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AVI strips

6-12 jaar
11,50
per titel

Zwijsen ontwikkelde deze AVI strips speciaal voor kinderen in
groep 3 t/m 8. Het lettertype is goed leesbaar en de illustraties
helpen om de tekst beter te begrijpen. Met deze strips wordt
leren lezen extra leuk.

Groep
3
buiten spelen

zee
grrr!

ik mik raak!

ik mik ...

AVI start

raak!

mijn was!

bul is boos
Daniëlle Schothorst

Daniëlle Schothorst bul is boos

978-90-487-3719-2 · Start

978-90-487-3720-8 · Start

geheim

vriendschap
kijk een ster

voor mij

AVI M3

ik bof

ik ben tom

Nicolle van den Hurk

Nicolle van den Hurk rijk zijn is fijn

rijk zijn
is fijn

978-90-276-7363-3 · M3

978-90-487-3721-5 · M3

geheim

spanning
Pok.
ssst.

Martine Letterie en Rick de Haas

Paul van Loon • Echte boeven?

Piet en Riet
hebben een geheim

lezen met

Psst,
Riet!

Briljant, wij
hebben je
zoon!
Wij will

Echte

boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

strip
AVI E3

978-90-487-1880-1 · E3

Pakket

46

7+

978-90-487-3555-6 · E3

AVI Strips groep 3 (6 titels)
ISBN 978-90-487-4339-1 · € 69,00

strip

•
•
•
•

Over uiteenlopende onderwerpen zoals dieren, feest en avontuur
Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb
Perfecte verleiders voor kinderen die niet van lezen houden
Met duidelijk leesbaar lettertype

Groep
4-5

zitten óók in Leesserie
Estafette groep 6-7-8

ruilen

avontuur

Zullen we
ruilen?

Jouw fiets tegen
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

AVI

M6 en
hoger

detective

sprookje, humor

Dan ruil je hem
toch weer ...

De ruil van Willem
Ckoe

door Gerard Leever

strip
AVI E4

8+

978-90-487-1940-2 · E4

978-90-487-3664-5 · E4

978-90-487-3367-5 · M6

978-90-487-3368-2 · E6

gezondheid

muziek

ruimte

kunst

Juf! Kom snel!
Lot is gevallen.

Lot is weer oké.
Tijd voor
taart …

Hoe kan dat?
Gevallen.
Jammer hoor, juf.

Juf Nix snoept
(niet meer)

Wat een herrie!

Wat een
kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent.

Alweer een bekeuring.

Rafa wil drummen
Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

Jolanda Horsten en ivan & ilia

strip

strip

AVI E5

AVI M5

978-90-487-3176-3 · M5

978-90-487-3178-7 · E5

978-90-487-3573-0 · E6+

978-90-487-3574-7 · E6+

Vikingen

cowgirl, Wild West

school

school

978-90-487-3722-2 · E5

978-90-487-3560-0 · E6+

978-90-487-3559-4 · E6+

DE GESCHIEDENIS VAN EEN VIKINGJONGETJE

ROBBERT DAMEN &
DANIEL VAN DEN BROEK

978-90-487-3836-6 · E5

Pakket

AVI Strips groep 4 en 5 (6 titels)
ISBN 978-90-487-4340-7 · € 69,00

Pakket

AVI Strips AVI M6 en hoger (6 titels)
ISBN 978-90-487-3715-4 · € 69,00
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6-12 jaar
vanaf

Moppenboeken

9,99

Deze grappige moppenboeken zijn op AVI-niveau geschreven.
Dé manier om te zien of kinderen de tekst ook echt begrijpen.
Deze boeken lees je omdat je wilt weten hoe de mop gaat. Voor
iedere lezer is er een eigen moppenboek: voor beginnende tot
gevorderde lezers, maar ook voor dyslectische lezers.

OMNIBUS

14,99

leuk, een mop!
Erik van Os en Elle van Lieshout

!
p
o
,
leuk m
een

9,99

Erik van Os en Elle van Lieshout

ik tap een mop!

dubbeldik AVI-moppenboek

doe mij er maar tien!

Erik van Os en Elle van Lieshout
moppen

6+

978-90-487-4116-8 · M3-E4

48

AVI-lezen

zwijsen.nl

978-90-487-4275-2 · M3-E3

•
•
•
•

Moppen zijn kort
Moppen zijn leuk
Oefenen van leesbegrip
Leesplezier gegarandeerd

13,50

10,50

978-90-487-2989-0 · M3-E4

978-90-487-3285-2 · M4-E4

10,50

10,50

lezen met

9,99

moppen

9,99

Hoera, een mop!
Helen van Vliet

Die mop is top!

rdt een
Hoe wo
boren?
zebra ge

Streepje
voor
streepje!

Paul van Loon • die mop is top!

moppenboek

7+

978-90-487-3299-9 · M5-E5

978-90-487-3363-7 · M6-E6

10,50

10,50

978-90-487-3578-5 · E6+

978-90-487-3564-8 · E6+

7+

978-90-487-0884-0 · M3-E3

978-90-487-3557-0 · E3-E4

9,99

9,99
Erik van Os en Elle van Lieshout

n o g ee n m o p !
pak jij dat
ding niet uit?

nee.
ik weet toch al
wat er in zit.

978-90-487-1360-8 · M3-M4

Pakket

978-90-487-1878-8 · E3-E4

Moppenboeken groep 3 (4 titels)
ISBN 978-90-487-2988-3 · € 39,96

Pakket

Moppenboeken groep 4-8 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3653-9 · € 66,00
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Duik in de tijd van

9-12 jaar
13,99
per titel

Lekkere leesboeken over geschiedenis op AVI E5 voor iedereen!
Hoe leefden kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer?
Spannende en aansprekende verhalen over kinderen in andere
tijden van bekende auteurs als Henk Hardeman en Bies van Ede.

droom

Monique van der Zanden

Floortje Zwigtman

Elisa van Spronsen

n

Ee

jag e rs
aan!

badhuis
in het

De

droom van Pepijn

de

De

dief

Achter

Pepijn

Lees over Sol en Moen
10.000 jaar geleden

9+

Lees over Tiro,
een jongen in de
Romeinse tijd

9+

978-90-487-3839-7

n toch

ik

978-90-487-3932-5

Le

Bies van Ede

wil

De

teken en!

Ruben Prins

vliegende

jongen

Lees over
Judith in 1619

Lees over een
jongen die leeft
rond 800

9+

978-90-487-3931-8

Anneke Scholtens

van

m g

Lees over Sybren in 1795

tn!

Lees over Pier en
zijn familie in 00

9+
9+

9+

978 90 487 3935 6

978 90 487 3934 9

978-90-487-3841-0

d
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Een
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9+
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9+
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n

e W ou
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e
echEtLD

Een

Suzann

H

Lees over
Splinter en
Friede in 1068

9+
9+

50

50

jagers en boeren

Grieken en Romeinen

monniken en ridders

steden en
staten

•
•
•
•
•

Een

Spannende, boeiende verhalen brengen geschiedenis tot leven
Per tijdvak verschijnt er een boek
Inclusief tijdbalk en slimme weetjes
Perfect voor de schoolbieb
Full colour geïllustreerd

Henk Hardeman

Suzanne Wouda

echte

Geheim

op zee

HELD

Lees over Zeger,
een scheepsjongen
in 1595

Lees
Splinteor veer
Friede in n
1068
9+
9+

978-90-487-3840-3

978 90 487 3936 3

Annemarie Bon

Marco Kunst

h et

Ik w il

HET
EILAND

weten !
Lees over een
Moluks meisje
in 1959

Lees over Teun
en Saar in
de Tweede
Wereldoorlog

Pakket

Pakket Duik in de tijd van (10 titels)
ISBN 978 90 487 4112 0 · € 139,41

9+
9+

978-90-487-3842-7

978 90 487 3933-2
H en

Ge
op heim
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a rd e

man
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59
in 19

9+

9+
9+

1500

ontdekkers en
hervormers

1600

9+

regenten en
vorsten

1700

pruiken en
revoluties

1800

9+

burgers en
stoommachines

1900

wereldoorlogen

1950

9+

televisie en
computer

nu >
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Toneellezen met Paul van Loon

7-9 jaar
11,99
per titel

Toneellezen is razend populair op scholen doordat je eigenlijk
een toneelstukje opvoert. Kinderen kiezen een rol en lezen samen
hardop de dialogen voor. Welk mysterie lost meesterspeurder
Sam Schoffel dit keer op?

Sa
Schoffel

n

toneelleze

en de
verdwenen bab

en de verdwenen bab

Sa
Schoffel
en de dievendag

7+

978-90-487-3556-3

7+

978-90-487-3670-6

978-90-487-3904-2

Wie speelt welke rol?
Het geheim van H2O
Huub

Sam

Floor

H2O

H

2O is op z’n minst verdacht.
Stel nou dat hij Ben heeft?
Dit pluis ik tot op de bodem uit.
(Als je Floor leest, mag je ook Huub en H2O zijn.)
Sam

Floor
Sam

Kijk, hij verdwijnt in de schuur.
Eerst keek hij nog even over zijn schouder.
Alsof hij iets stiekems doet.
Weet H2O dat jij een schildpad hebt, Floor?
H2O?
Ja, hij heeft Ben een keer gezien.
H2O houdt van dieren.
Echt waar?
Dan denk ik dat ik weet waar Ben is.
Ik moet nu snel weg, Floor.
Ik geloof dat ik beet heb.
Wacht hier op me.

Sam
Huub

52

Zit, Huub.
Ik laat je er zo in.
WAF WOEF!

Ik schrik van zijn geblaf, maar spring toch over het hek.
Als ik in de tuin sta, maak ik het poortje open.
Huub zit braaf te wachten.

22

Pakket

AVI
M4

Ik vlieg langs Floor de kamer uit.
De trap af, de tuin in.
Wat moet H2O met Ben?
Gebruikt hij Ben als proefdier?
Of als spion?
Buiten maak ik snel de riem van Huub los.
Samen hollen we naar de tuin van de buren.
Het poortje is op slot.
Maar dat geeft niks.

23

Toneellezen met Paul van Loon E4 (3 titels)
ISBN 978-90-487-3912-7 · € 35,97

6-12 jaar
vanaf

Toneellezen

11,99

Selma Noor t

978-90-487-2151-1 · M3

978-90-487-4370-4 · M3

978-90-487-2945-6 · M3

978-90-487-3641-6 · M3

Toneellezen, of theaterlezen, biedt een
andere vorm van samenlezen. Twee lezers
nemen de rol van een personage op zich en
lezen de teksten hardop voor. De teksten
bestaan voornamelijk uit dialogen.
Toneellezen bevordert het leesplezier en
het lezen met intonatie.

verschijnt februari 2022

978-90-487-2153-5 · M4

978-90-487-1028-7 · M4

Jolanda Horsten

TONEELLEZEN

978-90-487-2152-8 · E3

978-90-487-2944-9 · E3

Anke Werker & Rick de Haas

Zelf

TONEELLEZEN

978-90-487-3643-0 · M4

978-90-487-1660-9 · E4

978-90-487-0769-0 · E4

978-90-487-3644-7 · E4

Anke Werker
& Rick de Haas

gemaakt!

TONEELLEZEN

978-90-487-3642-3 · E3

Pakket

978-90-487-3725-3 · E3

Toneellezen groep 3 (8 titels)
ISBN 978-90-487-4387-2 · € 95,92

Pakket

Toneellezen groep 4 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3713-0 · € 89,94

53

6-12 jaar
vanaf

Toneellezen vervolg

14,99

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

978-90-487-1661-6 · M5

978-90-487-1029-4 · M5

978-90-487-1658-6 · M6

978-90-487-1030-0 · M6

978-90-487-2154-2 · M5

978-90-487-0770-6 · E5

978-90-487-2155-9 · M6

978-90-487-0771-3 · E6

Martine

Le t t

erie

en de zaak van de schildpad

en de zaak van de schildpad

TONEELLEZEN

7+

978-90-487-3646-1 · E5

Pakket

54

978-90-487-3645-4 · E5

Toneellezen groep 5 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3714-7 · € 89,94

978-90-487-3648-5 · E6

Pakket

7+

TONEELLEZEN

978-90-487-3647-8 · E6

Toneellezen groep 6 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3679-9 · € 89,94

•
•
•
•

Met instructiepagina en een overzicht van alle personages
Samen hardop dialogen lezen
Spannende en humoristische verhalen
Leuk voor jongens én meisjes

Samen
hardop lezen!

en de zaak van de schildpad

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

978-90-487-4323-0 · E6+

TONEELLEZEN

7+

978-90-487-4324-7 · E6+

978-90-487-1031-7 · E6+

978-90-487-3651-5 · E6+

en de zaak van de schildpad

Bart-Jan

Diesel

toneellezen
andere tijden
E6+

TONEELLEZEN

978-90-487-1659-3 · E6+

978-90-487-2156-6 · E6+

zwijsen.nl

TONEELLEZEN
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

7+

978-90-487-3652-2 · E6+

11+

TONEELLEZEN

978-90-487-3676-8 · E6+
Marco Kunst

omm ers
De kouk
van professo r

Vol lek nar

Mijn soundtrack van groep 8

en de zaak van de schildpad

en de zaak van de schildpad

TONEELLEZEN

7+

978-90-487-3650-8 · E6+

7+

TONEELLEZEN

978-90-487-3649-2 · E6+

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

978-90-487-4325-4 · E6+
verschijnt februari 2022

Pakket

Toneellezen groep 7 (6 titels)
ISBN 978-90-487-4341-4 · € 89,94

Pakket

978-90-487-4326-1 · E6+

verschijnt februari 2022

Toneellezen groep 8 (6 titels)
ISBN 978-90-487-4388-9 · € 89,94
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7-12 jaar

Leesserie bij Estafette

vanaf

9,99
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Lezen in groep 4 en hoger:
variatie is het sleutelwoord!
Omdat ieder kind andere interesses heeft, is
het van groot belang dat kinderen vrij kunnen
lezen in boeken naar keuze. Deze nieuwe
boekenseries voor kinderen van 7 tot 12 jaar
hebben voor ieder kind boeken op maat.

fictie

moppen

versjes

toneel

informatief

E6

Anke Kranendonk

Paniek in de tent

Paniek
in de

tent

E6

kijkverhaal

Kijk ze eens zitten. Mensen
zijn niets meer gewend.

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

Opa’s en oma’s stelen niet

Opa’s en oma’s
stelen niet

Inderdaad. Ze kunnen
niet eens zonder
air-conditioning.

Hallo mensen. De taxi is er!

Gewoon vriendelijk zwaaien
met je slurf.

Ze verstaan geen olifant.
Ze vinden ons eng.

Een ongelooflijke
safari
Rian Visser en Hugo van Look

Mariken jongman & Asther Leeuwik

strip

AVI M5

kijkverhaal

strip

•
•
•
•
•
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Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette
Met extra materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl
Veel variatie in boeksoorten en thema’s

Leesserie Estafette groep 4

7-8 jaar
vanaf

10,99

elisabeth mollema

bies van ede

Wie is er bang
voor een draak?

tamara bos

Op en top
een topkok!

6+

Fictie · E4

Fictie · E4

Fictie · M4

Fictie · M4

6+

Juf gaat trouwen

Schat
in zicht!

eus roovers

6+

6+

978-90-487-3277-7 · € 11,99

978-90-487-3278-4 · € 11,99

978-90-487-3279-1 · € 11,99

978-90-487-3280-7 · € 11,99

Informatief · M4

Informatief · M4

Informatief · E4

Informatief · E4

978-90-487-3281-4 · € 10,99

978-90-487-3282-1 · € 10,99

978-90-487-3283-8 · € 10,99

978-90-487-3284-5 · € 10,99

Moppenboek · M4 - E4

Versjesboek · M4 - E4

Toneelleesboek · M4 - E4

Kijkverhaal · E4
E4

kijkverhaal

De ballon
van Sam

Joke Reijnders &
Sandra Klaassen

De ballon van Sam
Joke Reijnders & Sandra Klaassen

978-90-487-3285-2 · € 10,99

978-90-487-3286-9 · € 10,99

Stripverhaal · M4

Stripverhaal · E4

Wat doet die parkiet
hier in de struiken?

Ik denk dat
hij dood is.

Ach ... wat zielig.

Wat moeten
we nu doen?

Onze juf gaat op reis.
En wij passen
op haar huis.

Let op,
dit wordt lachen!

We moeten een graf
voor hem graven.

Berdie Bartels & Juliette de Wit

En ook voor ons.

Kit en Kaat bakken pannenkoeken

Vlieg op, Piet parkiet!

Vlieg op, Piet parkiet!

Fijn voor haar.

We beginnen
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis
van de juf.

Waarom is
het beslag zo dik?

978-90-487-3288-3 · € 11,99

Misschien moet er
nog een ei bij …
Zo wordt het niks.

Lees maar
of het ons lukt!

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken
Jolanda Horsten & Hélène Jorna

Pakket

Jolanda Horsten

Berdie Bartels

978-90-487-3289-0 · € 11,50

978-90-487-3287-6 · € 11,99

978-90-487-3290-6 · € 11,50

Leesserie Estafette groep 4 (14 titels)
ISBN 978-90-487-3303-3 · € 159,88
4 Fictieboeken · 4 Informatieve boeken
1 Moppenboek · 1 Versjesboek
1 Toneelleesboek · 1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen

Kijk bij het betreffende boek op zwijsen.nl
om het bijbehorende filmpje te zien.
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Leesserie Estafette groep 5

8-9 jaar
vanaf

10,99

Fictie · M5

Fictie · M5

Fictie · E5

Met opa
door Europa

marly van otterloo

Baas
pindakaas!

Fictie · E5

tamara bos

Stelletje
apenkoppen!
selma noort

anneke scholtens

Lezen
verboden!
6+

6+

6+

6+

978-90-487-3291-3 · € 11,99

978-90-487-3292-0 · € 11,99

978-90-487-3293-7 · € 11,99

978-90-487-3294-4 · € 11,99

Informatief · M5

Informatief · M5

Informatief · E5

Informatief · E5

978-90-487-3295-1 · € 10,99

978-90-487-3296-8 · € 10,99

978-90-487-3297-5 · € 10,99

978-90-487-3298-2 · € 10,99

Moppenboek · M5 - E5

Versjesboek · M5 - E5

Toneelleesboek · M5 - E5

Het dierenlied
voor
meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch

Het dierenlied voor meester Frank

Jørgen Hofmans

kijkverhaal

De beste
crossbaa
n
ooit!

Kijkverhaal · M5
M5

Marco Kunst & Christoph Kirsch

978-90-487-3299-9 · € 10,99

978-90-487-3300-2 · € 10,99

Stripverhaal · M5

Stripverhaal · E5

Kijk ze eens zitten. Mensen
zijn niets meer gewend.
Inderdaad. Ze kunnen
niet eens zonder
air-conditioning.

Hallo mensen. De taxi is er!

Gewoon vriendelijk zwaaien
met je slurf.

IK WIL NIET
OP REIS!

978-90-487-3301-9 · € 11,99

978-90-487-3302-6 · € 11,99

Wie is daar?

Waar ben ik?

Ze verstaan geen olifant.
Ze vinden ons eng.

Een ongelooflijke
safari

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

Rian Visser en Hugo van Look

Pakket

strip

AVI M5

978-90-487-3175-6 · € 11,50
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strip

Leesserie Estafette groep 5 (14 titels)
ISBN 978-90-487-3304-0 · € 160,88
4 Fictieboeken · 4 Informatieve boeken
1 Moppenboek · 1 Versjesboek
1 Toneelleesboek · 1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen

AVI E5

978-90-487-3177-0 · € 11,50

Kijk bij het betreffende boek op zwijsen.nl
om het bijbehorende filmpje te zien.

Leesserie Estafette groep 6

9-10 jaar
vanaf

10,99

Fictie · E6

Fictie · E6

Fictie · M6

Fictie · M6

E6

E6

E6

De

Anke Kranendonk

Lizzy van Pelt

goudgravers
Paniek in de tent

Niet buiten!

De goudgravers van Aruba

van
Aruba

Niet

Paniek
in de

tent

Stefan Boonen

bijten!

978-90-487-3355-2 · € 12,99

978-90-487-3356-9 · € 12,99

978-90-487-3357-6 · € 12,99

978-90-487-3358-3 · € 12,99

Informatief · M6

Informatief · M6

Informatief · E6

Informatief · E6
Mireille Geus

Annemarie van den Brink

Fiona Rempt

Jolanda Horsten

8+

8+

8+

8+

978-90-487-3359-0 · € 11,99

978-90-487-3360-6 · € 11,99

978-90-487-3361-3 · € 11,99

Moppenboek · M6 - E6

Versjesboek · M6 - E6

Toneelleesboek · M6 - E6

Linda Vogelesang

Opa’s en oma’s stelen niet

iep
gieb elg r

Helen van Vliet
rdt een
Hoe wo
boren?
zebra ge

Kijkverhaal · M6
E6

kijkverhaal

Gekke

versjes

moppen

Hoera, een mop!

978-90-487-3362-0 · € 11,99

Streepje
voor
streepje!

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken jongman & Asther Leeuwik

8+

7+

978-90-487-3363-7 · € 10,99

978-90-487-3364-4 · € 10,99

Stripverhaal · M6

Stripverhaal · E6
strip

strip

Doornroosje ...

Wij doen een wens!

978-90-487-3365-1 · € 12,99

978-90-487-3366-8 · € 11,99

Gna, gna, ik ook!

KAD ENG

Daniëlle Schothorst

Johan Klungel
Doornboosje

Opa Otto’s ongelofelijke onderzeeër

Otto’s ongelofelijke
onderzeeër

Doornboosje
Pakket

Johan Klungel

Daniëlle Schothorst

7+

7+

978-90-487-3367-5 · € 11,50

978-90-487-3368-2 · € 11,50

Leesserie Estafette groep 6 (14 titels)
ISBN 978-90-487-3369-9 · € 169,88
4 Fictieboeken · 4 Informatieve boeken
1 Moppenboek · 1 Versjesboek
1 Toneelleesboek · 1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen

Kijk bij het betreffende boek op zwijsen.nl
om het bijbehorende filmpje te zien.
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10-11 jaar

Leesserie Estafette groep 7

vanaf

10,99

Samen één team
FIONA REMPT

E6

Het raadsel van
de

Villa
Gaper

Het raadsel van Villa de Gaper

E6

Barry B. uh L. uh Bak

Voetbalmeiden - Samen één team

E6

Papa-Razzo

voetbalmeiden

Fictie · E6+

Fictie · E6+

Fictie · E6+

Fictie · E6+
E6

Anneke Scholtens

Ruben Prins

Fiona Rempt

Elizabeth Mollema

Anneke Scholtens

Anneke Scholtens

978-90-487-3420-7 · € 12,99

978-90-487-32579-2 · € 12,99

978-90-487-3570-9 · € 13,99

978-90-487-3580-8 · € 13,99

Informatief · E6+

Informatief · E6+

Informatief · E6+

Informatief · E6+

978-90-487-3585-3 · € 11,99

978-90-487-3583-9 · € 11,99

978-90-487-3584-6 · € 11,99

978-90-487-3582-2 · € 11,99

Moppenboek · E6+

Versjesboek · E6+

Toneelleesboek · E6+

Kijkverhaal · E6+

E
E B A RT
BERDI

kijkverhaal

toneel

n
Nepperudwas
nepnie

M6

Help!

LS

Nepper dan nepnieuws

De robots
staken!
Rian Visser & Heleen Brulot

Berdie Bartles

Rian Visser & Heleen Brulot

978-90-487-3578-5 · € 10,99

978-90-487-3577-8 · € 10,99

Stripverhaal · E6+

Stripverhaal · E6+

978-90-487-3575-4 · € 11,99

strip

strip

Het ding op het plein
Het ding op het plein

Ben Benieuwd naar de ruimtelus

Johan Klungel

Gerard Leever

Johan Klungel

9+

9+

978-90-487-3574-7 · € 11,50
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978-90-487-3576-1 · € 14,99

Ben Benieuwd
en de Ruimtelus
Pakket

Leesserie Estafette groep 7 (14 titels)
EAN 871-96-810-0242-6 · € 173,88
4 Fictieboeken · 4 Informatieve boeken
1 Moppenboek · 1 Versjesboek
1 Toneelleesboek · 1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen

Gerard Leever

978-90-487-3573-0 · € 11,50

Kijk bij het betreffende boek op zwijsen.nl
om het bijbehorende filmpje te zien.

Leesserie Estafette groep 8

11-12 jaar
vanaf

10,99

HOE MADELIEF
DE MUSICAL REDDE

Fictie · E6+

Fictie · E6+

Fictie · E6+

Fictie · E6+
E6

MARCEL
VA N
DRIEL

E6

B I E S VA N E D E

Hoe Madelief de musical redde

E L I S A VA N S P R O N S E N

Cis Meijer

Marcel van Driel

Elisa van Spronsen

CIS MEIJER

JULIAN

JON

AT H

YE T

TA

AN

978-90-487-3572-3 · € 12,99

978-90-487-3571-6 · € 12,99

978-90-487-3581-5 · € 13,99

978-90-487-3569-3 · € 13,99

Informatief · E6+

Informatief · E6+

Informatief · E6+

Informatief · E6+

978-90-487-3567-9 · € 11,99

978-90-487-3566-2 · € 11,99

978-90-487-3565-5 · € 11,99

978-90-487-3568-6 · € 11,99

Moppenboek · E6+

Versjesboek · E6+

Toneelleesboek · E6+

kijkverhaal

toneel

Brugkidz

Kijkverhaal · E6+
M6

CAJA CAZEMIER

alentijn
in de modder
Aag Vernelen & Ineke Goes

Valantijn in de modder

978-90-487-3563-1 · € 10,99

Stripverhaal · E6+

Stripverhaal · E6+

Naar
lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast
een lichtknop.

Selma Noort & Hélène Jorna

Wie wil er nou GEEN violist worden?

Welkom, nieuwe brugklassers!

Welkom, nieuwe
brugklassers!

978-90-487-3562-4 · € 14,99

978-90-487-3561-7 · € 11,99

strip

strip

Waar
nu heen?

Aag Vernelen & Ineke Goes

Caja Cazemier

978-90-487-3564-8 · € 10,99

Selma Noort & Hélène Jorna

Erna Sassen & Geert Gratama

9+

9+

Pakket

Wie wil er nou
géén violist worden?

Leesserie Estafette groep 8 (14 titels)
EAN 871-96-810-0243-3 · € 173,88
4 Fictieboeken · 4 Informatieve boeken
1 Moppenboek · 1 Versjesboek
1 Toneelleesboek · 1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen

Erna Sassen & Geert Gratama

978-90-487-3560-0 · € 11,50

978-90-487-3559-4 · € 11,50

Kijk bij het betreffende boek op zwijsen.nl
om het bijbehorende filmpje te zien.

61

Lees je digiwijs

8-12 jaar
vanaf

13,50

Acht spannende en herkenbare verhalen op twee leeftijdsniveaus
over hedendaagse onderwerpen als gamen, gehackt worden en
nepnieuws. Begrippen worden uitgelegd in informatieve kaders
en een woordenlijst.

duidelijk
Groep
beeld
5-6
Patroonherkenning
Monique van Hest

Nepnieuws
Marc ter Horst

978-90-487-3747-5 · M5

978-90-487-3774-1 · M5

HFDSTK 16
Politie

‘Er zit niets anders op,’ zucht oom Marko. ‘We
moeten naar de politie.’
‘Is dat ver?’ vraagt Aleks. ‘Ik ben nog steeds moe.’
‘Nee, het bureau is vlakbij.’
De agenten willen het verhaal eerst niet geloven.
Maar als Sofya de foto’s en de geheime boodschap
laat zien, gaan ze overstag. Ze beloven te gaan
kijken.
De agent schrijft hun naam en het mobiele nummer
van oom Marko op. ‘Voor het geval dat er echt
ouders in dat huis zitten.’
Oom Marko zegt dat ze ondertussen de beste
strukli van Zagreb gaan eten. ‘En ik trakteer!’
Ze nemen plaats op het terras van het kleine
90
90

Pakket

62

Lees je digiwijs groep 5-6 (4 titels)
ISBN 978-90-487-3859-5 · € 54,00

Gameverslaving

Gamen

Jørgen Hofmans

Marcel van Driel

978-90-487-3748-2 · E5

978-90-487-3775-8 · E5

restaurant. Als de strukli op tafel staat,
krijgen de kinderen geen hap door hun
keel. Ze zijn veel te nerveus.
Dan horen ze ineens kabaal. Het lijkt wel alsof er
deuren ingetrapt worden. Mensen schreeuwen.
Iedereen op het terrasje staat op. Sofya kijkt oom
Marko vragend aan. ‘Vooruit dan maar,’ zegt hij.
De kinderen rennen naar het plein aan het eind van
de straat. Daar zien ze de man in het werkpak uit
de poort komen. Hij heeft handboeien om en kijkt
naar de grond. Achter hem loopt een andere man.
Om zijn hoofd zit een handdoek, zodat niemand zijn
gezicht kan zien. Maar Sofya herkent hem aan zijn
T-shirt met de wasmachine. ‘Het is de smokkelaar
van het slot!’ roept ze uit. Aleks houdt zijn hand
omhoog voor een high five. ‘We hebben ze!’
Er komen meer mensen de poort uit lopen. Zij
hebben geen handboeien om. Ze zweten en zien er
uitgeput uit. Angstig kijken ze in het rond. ‘Hoeveel
mensen zouden er in
dat pand zijn?’ vraagt
Aleks. Sofya haalt haar
schouders op. ‘Geen
Strukli
Strukli is
is een
een ovengerecht
ovengerecht uit
uit
idee,’ zegt ze. Ze kijken
Kroatië.
Kroatië. Het
Het wordt
wordt meestal
meestal
naar Ammar en Jara.
gemaakt
gemaakt van
van deeg
deeg met
met kaas,
kaas,
Lopen hun ouders
zout,
zout, ei
ei en
en zure
zure room
room en
en met
met
groenten
groenten naar
naar keus.
keus. Strukli
Strukli kan
kan
zoet
zoet of
of zout
zout zijn.
zijn.

91
91

•
•
•
•

‘Ja, alleen dan voor meiden van mijn leeftijd. Ik noem het
kanaal Ambers Looks & Locks. Mam weet het nog niet.
Ik wil haar er ook mee verrassen. En als mensen zich dan
abonneren op mijn kanaal, kunnen ze soms iets winnen
of zo. Een mascara of een ...’
‘Moet je wel eerst je mascara vinden,’ zegt Meral. ‘Ik
vind het best cool dat
je zoiets gaat doen.
Misschien moet ik ook
Tutorials
tutorials gaan maken en
Tutorials zijn filmpjes waarvan
een eigen kanaal starten.’
je iets leert. Sommige vloggers
‘O, waarin dan?’
hebben honderdduizenden volgers
Amber staat op.
op hun tutorials, andere maar een
paar. In een tutorial laat je zien
‘Hoe overleef ik mijn
hoe iets moet, bijvoorbeeld een
vloggende moeder en
taart bakken, je haar stylen, een
zus ...’ Meral grijnst.
game spelen, je fietsband plakken.

Voor kinderen van nu
Spannende, herkenbare, grappige verhalen
Mogen niet ontbreken in de schoolbieb!
Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

Artificial Intelligence
Ton Wilthagen

informatieve
kaders

Er zijn tutorials over werkelijk
van alles te vinden. Als iemand
veel volgers heeft, zijn er vaak
sponsoren die graag willen dat de
vloggers hun producten gebruiken.
Daar betalen de bedrijven geld
voor. Dat is iets om altijd in je
achterhoofd te houden als een
vlogger je uitlegt waarom product
A zo ontzettend goed is. Het is
soms gewoon niet meer dan een
vorm van reclame.

71

978-90-487-4367-4 · E6+

verschijnt april 2022

Groep
7-8
Social media

Nep nieuws
Caja Cazemier

Marlies Slegers

Hacken
Remco Pijpers

Robotica
Esther van Lieshout

Het
INCIDENT

978-90-487-3750-5 · E5

Pakket

978-90-487-3749-9 · M6

Lees je digiwijs groep 7-8 (4 titels)
ISBN 978-90-487-3860-1 · € 58,00

978-90-487-3776-5 · E6

978-90-487-3777-2 · E6

63

9-12 jaar
8,50

Books 4 You

per titel

Deze twee leuke Engelstalige boeken voor de middenbouw
en bovenbouw zijn verrijkt met Nederlandstalige informatie,
woordenlijsten en leuke quizvragen.

Strip

Toneellezen

978-90-487-2956-2

978-90-487-3312-5

Kijk op zwijsen.nl voor gratis extra materiaal bij
deze boeken! Er zijn werkbladen, digibordlessen
en luisterbestanden om het lezen makkelijker en
nóg leuker te maken.

64

Dyslexie makkelijk lezen
Zoeklichtboeken zijn al 35 jaar toonaangevend voor kinderen
met leesproblemen en dyslexie. Uitgeverij Zwijsen startte in
1983 onder de naam Zoeklicht met het uitgeven van speciale
boeken voor kinderen die lezen moeilijk vinden.

Deze serie is sindsdien uitgegroeid tot dé leesserie die
kinderen met dyslexie perfect ondersteunt op alle punten
waar dyslectische kinderen last van hebben met aangepaste
bladspiegel, een bijzonder lettertype en ondersteunende
vormgeving.

Extra ondersteuning

Voor ieder
dyslectisch kind
een boek

• Zoeklicht dyslexie:
boeken over diverse onderwerpen, zodat er voor ieder
kind aansprekende boeken
bij zitten.
• Zoeklicht dyslexie toptitels:
deze boeken van bekende
kinderboekenschrijvers wil
iedereen lezen. Het originele
boek is herschreven op laag
AVI-niveau.

Voor sommige kinderen is het lezen van een boek heel
inspannend. Lezen is dan een struikelblok, terwijl genieten
van boeken juist zo’n goede stimulans is om het lezen te
(blijven) oefenen. Met de boeken van Zoeklicht dyslexie
ervaren kinderen weer hoe leuk lezen kan zijn. In deze
boeken krijgen kinderen dankzij de speciale vormgeving
extra ondersteuning. Er is een lettertype gebruikt dat
speciaal voor dyslectici is ontwikkeld: het Zwijsen
Dyslexiefont. De pagina’s zijn overzichtelijk ingedeeld
en de illustraties helpen om het verhaal goed te kunnen
volgen. Maar het allerbelangrijkste van de leesserie
Zoeklicht dyslexie is dat het leesniveau eenvoudig is, maar
de verhalen aansluiten bij de belevingswereld van de lezer.
Zo is een boek, ook voor kinderen van 10 tot 12 jaar, nooit
kinderachtig!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korte zinnen
Speciaal lettertype
Elke zin op een nieuwe regel
Veel illustraties die het verhaal ondersteunen
Korte hoofdstukjes
Belangrijke woorden springen er uit
Tekst met veel humor
Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen
Info over auteur en illustrator
Luisterfragmenten op landvanlezen.nl
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Zoeklicht dyslexie middenbouw

7-9 jaar
12,99
per titel

Zoeklicht dyslexie is speciaal voor kinderen die moeite hebben
met lezen. De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl de
verhalen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 7
jaar en ouder.

Kris kras door het

oerwoud

Ruben Prins

Een gevaarlijk spel

Een bos

Elisa van Spronsen

Ruben Prins

Aag Vernelen

Elisa van Spronsen

978-90-487-3753-6 · E3

Een gevaarlijk spel

Aag Vernelen

Een bos vol gevaar

Kris kras door het oerwoud

vol gevaar

978-90-487-3757-4 · E3

978-90-487-3756-7 · E4

978-90-487-2826-8 · E4

Net als

Op reis
in de tijd

Anja Vereijken

Arend van Dam

Xxx

Op reis in de tijd

Saar Sloddervos

Berdie Bartels

E instein

Xxx

Arend van Dam

Berdie Bartels

978-90-487-3754-3 · M4

978-90-487-3755-0 · M4

978-90-487-2828-2 · M5

Op landvanlezen.nl staan
luisterfragmenten bij ieder boek.
Dit maakt het voor lezers
makkelijker om aan een boek te
beginnen, zeker voor dyslectici.

Pakket
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Zoeklicht dyslexie middenbouw
AVI E3-M4 (4 titels)
ISBN 978-90-487-3768-0 · € 51,96

978-90-487-3758-1 · M5

Uitklappagina’s die
hulp bieden bij het
lezen

Pakket

Zoeklicht dyslexie middenbouw
AVI E4-M5 (4 titels)
ISBN 978-90-487-3769-7 · € 51,96

Zoeklicht dyslexie bovenbouw

10-12 jaar
13,99
per titel

De serie Zoeklicht dyslexie bovenbouw is speciaal voor bovenbouwleerlingen die moeite hebben met lezen. Juist zij hebben vaak een
hekel aan lezen. De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl
de verhalen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 10
jaar en ouder.

Help me!

Lieke op

Marlies Slegers

Mirjam Mous

Lieke op safari

Help me!

Mirjam Mous

Marlies Slegers

978-90-487-2831-2 · E3

978-90-487-3760-4 · M4

978-90-487-3759-8 · M5

978-90-487-2838-1 · M5

puks

pizza en pudding
paleis

Marte Jongbloed

Xxx
Xx

978-90-487-2835-0 · E4

978-90-487-2989-0 · E3-M4-E4

978-90-487-2837-4 · M5

978-90-487-3761-1 · E5

overzichtelijke verhaalpagina’s
Eva en Amir zitten in het zand voor het huisje.
Er is niemand die op hen let.

Uitklappagina’s die
hulp bieden bij het
lezen

Amir eet de broodjes op.
Hij is blij dat Eva een bal heeft gebracht.
‘Ik verveel me anders zo,’ zegt hij lachend.
Hij laat haar wat kunstjes zien.
Hij kan de bal wel twintig keer hooghouden.
Eva kijkt hem aan.
‘Hoe lang blijf je in dit strandhuisje?
Je kunt hier niet voor altijd schuilen.
Straks wordt het zomer en is het verhuurd.
Dan staan er opeens mensen in het huisje.
Dan moet je wel weg zijn.’
Amir knikt en zwijgt.
‘Waar wonen je ouders?’ vraagt Eva.
Ze denkt aan haar moeder.
Die was gisteren al bezorgd.
Toen ze een paar uur weg was.
Daarom kreeg ze straf.
Amir is al dagen weg.
Wat zullen zijn ouders bang zijn!
‘Ze wonen achter de duinen,’ zegt Amir dan.
‘Niet zo heel ver weg.
Ik kan ze geen bericht sturen met mijn mobiel.
Er is hier geen bereik.
Anders zou ik laten weten dat het goed gaat.’
Hij gooit een paar schelpen weg.
‘En dat ze me niet weg mogen sturen.’
37

Pakket

Zoeklicht dyslexie bovenbouw
AVI E3-M4-E4 (4 titels)
ISBN 978-90-487-3770-3 · € 55,96

Pakket

Zoeklicht dyslexie bovenbouw
AVI M5-E5 (4 titels)
ISBN 978-90-487-3771-0 · € 55,96
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8-12 jaar

Zoeklicht dyslexie informatief

13,50
per titel

Deze informatieve boeken voor nieuwsgierige dyslectische lezers
zijn makkelijk te lezen door het lagere AVI-niveau en de toegankelijke bladspiegel. Met aansprekende thema’s, leuke strips, grappige
foto’s en boeiende infographics. Bovendien hebben alle boeken
uitvouwpagina’s voor extra informatie en ondersteuning.

Oh la la
een BOEK
vol

Elisa van Sponsen

SURVIVAL,
zo

Mode

doe
je

Ruben Prins

DAT

7+

978-90-487-3383-5 · M4

DANSEN
is
stoer,
MAN!

978-90-487-3338-5 · E4

978-90-487-3382-8 · E4

Een spannende

door
GIDShet

Wateen
slim,

Rijksmuseum

ROBOT!

Jørgen Hofmans

Sanne de Bakker

Rian Visser

7+

8+

978-90-487-3339-2 · M5

MODE:

beetje maf
Mode is grappig.
En ook een beetje maf!
Vaak gaat het zo:
eerst vind je iets best wel stom.
Zoals streepjes.
Of de kleur rood.
Maar ...
dan zie je het in een winkel.
In de klas en op straat.
En in nog veel meer winkels!
Dan wen je eraan,
en vind je het toch leuk.
Heel leuk zelfs!
Je wilt dan ook een rok met streepjes.
Of een gaaf rood vest!
Mode is nooit saai.
Want je smaak is steeds anders.
En dat maakt mode zo leuk!
4
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9+

978-90-487-3381-1 · M5

978-90-487-3384-2 · E5

TIP!
Kijk goed hoe mensen erbij lopen.
En vergeet ook de leuke winkels niet!
Schrijf op wat je ziet.
En wat je mooi vindt.
Of maak een foto.
Een schets kan ook.
Zo ontdek je je eigen smaak.
En je eigen stijl!
Ik heet Jip.
En ik ben heel hip!

4 steden

die belangrijk zijn
voor de mode:
1. Parijs
2. New York
3. Londen
4. Milaan

Hebben, hebben, hebben!

Een goed plan

Ben je met je oud
ers op reis?
En in de buurt van
een mode-stad?
Neem dan zeker
een kijkje.
(Als je zin hebt!)

5

Makkelijk & leuk

9-12 jaar
13,50

NIEUW
T
CONCEP

per titel

Makkelijk & Leuk, dé nieuwe serie voor kinderen die
lezen moeilijk vinden. Het gaat om makkelijke boeken die
veel leesplezier bieden, doordat ze inhoudelijk helemaal
aansluiten bij de leeftijd 9 tot 12 jaar. Zo krijgen kinderen met
leesproblemen of leesweerstand weer lol in lezen!
Vloggen en verliefd

Voetbal

AVI
M4

Fiona Rempt

Marte Jongbloed

HELD

9+

9+

978-90-487-4371-1

978-90-487-4372-8

Moppen over vakantie

Spanning

Elisa van Spronsen

9+

9+

978-90-487-4373-5

Pakket

Dirk Nielandt

Makkelijk & leuk AVI M4 (4 titels)
ISBN 978-90-487-4402-2 · € 54,00
Verschijnt april 2022

978-90-487-4374-2
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