
ROLMODEL
‘Heb jij Lampje al gelezen?’
 ‘Nee, dat lees ik nadat ik De zweetvoetenman 
uit heb.’
‘O, mag ik die dan van je lenen? Dat moet 
zo’n geweldig boek zijn.’
 Zomaar een gesprek in de koffiekamer van een basisschool. 
Zomaar een gesprek? Nee, ik zat er tijdens de lunch bij en spitste mijn 
oren van opgetogenheid. Want wat boffen de leerlingen op deze school 
met zulke boekenliefhebbers voor de klas! 

Het ontbreekt veel leerkrachten aan tijd of motivatie om zelf jeugdlite-
ratuur te lezen. Misschien begrijpelijk gezien hun overvolle takenpakket, 
waarvoor overigens alle respect. Maar toch geldt hier meer dan ooit: 
goed voorbeeld doet goed volgen. Leerkrachten zijn het rolmodel voor 
hun leerlingen. Als zij enthousiast zijn over lezen dan is dat als een be-
smettelijk virus. Zij kunnen oprecht hun bevlogenheid laten zien door zelf 
te lezen tijdens het vrij lezen, elke dag voor te lezen, hun leerlingen de 
juiste boeken aan te raden en uit eigen leeservaring boeken te promoten. 

Daar kan echt niets tegenop! Ook ik niet, als ik als schrijver op een 
school kom om te vertellen over mijn boeken en het schrijfproces. Ik wil 
mijn eigen werk niet bagatelliseren, want een schrijversbezoek geeft het 

lezen een enorme boost. Maar toch valt dat 
in het niet bij leerkrachten die dagelijks op 
authentieke wijze hun leerlingen kunnen 
stimuleren. En dan niet door ze onder dwang 
‘kilometers te laten maken’ op een verplicht 
AVI-niveau, maar door hun nieuwsgierigheid 
te prikkelen naar de mooie, spannende, 
grappige, interessante en ontroerende 
inhoud van die boeken. Want alleen door 
leesplezier worden kinderen lezers. ■

Special
VOORLEESDAGEN 

‘In een goed 
boek valt 
altijd iets te 
ontdekken!’, 
zegt kinderboekenrecensent  
Bas Maliepaard (Trouw).  
De leukste voorleestips volgens 
Bas voor groep 1 t/m 4. 

VAN BAS
DE FAVORIETEN

6

We geven tal 
van boekentips 
en de leukste  
lees-en boekenevents dichtbij  
en iets verder weg: met onze 
handige kalender weet je  
precies waar je moet zijn! 8

VOORLEESDAGEN
TIPS VOOR DE 

15 voordelen van voorlezen op 
een prachtige poster. Hang ’m 
op in de klas en geniet van 
samen lezen! 4

POSTER
GRATIS

Herinner je je nog hoe je 
vroeger genoot als je 

juf of meester voorlas? 
Op vrijdagmiddag, als het 
bijna weekend was en je genoeg had van 
alle taken en werkjes. Of juist op maandag-
ochtend, bij de introductie van een nieuw 
thema. Hoe je kon wegdromen bij een verhaal 
dat met gevoel verteld werd. Hoe je alle 
avonturen meemaakte, terwijl je gewoon in 

de klas zat. Hoe je draken kon verslaan, met 
een grote vriendelijke reus meeging en in een 
rood kraanwagentje kon rijden.

Wat een voorrecht om nu zelf die 
leerkracht te mogen zijn, en 
je leerlingen mee te kunnen 

nemen op reis in kinderboe-
kenland. Door regelmatig 

voor te lezen geef je 
de kinderen in je 
klas de beste start in 
hun schoolcarrière. 

En je kunt er niet lang 
genoeg mee doorgaan. 

Voorlezen is boekoriëntatie, verhaalbegrip, 
woordenschat en leesbevordering tegelijk. 
En het stimuleert bovendien de fantasie.

Uitstekende redenen om deze maand vol  
enthousiasme deel te nemen aan de 
Nationale Voorleesdagen. En om ook daarna 
iedere dag tijd vrij te maken voor een 
voorleesmoment. Met deze Krant van lezen 
kun je voorlopig weer even vooruit. Hij staat 
bol van de voorleesinspiratie. We laten een 
aantal schrijvers aan het woord, er is een 
gezellige voorleesposter voor in de klas, 
experts geven hun visie op het belang van 
voorlezen, er is een gratis voorleesverhaal 
(Beestachtig goed) op Land van lezen én 
er zijn heel veel boekentips (voor in alle 
groepen!). ■

PS  Laat je ons weer weten wat  
je van deze Krant van lezen vindt?  
landvanlezen@zwijsen.nl 

Beste lezer,
door Annemarie Bon
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‘ALS SCHRIJVER MOET JE EEN BEETJE GEK ZIJN’
Al meer dan vijfentwintig jaar maken Erik van Os en Elle van Lieshout 

samen verhalen, gedichten en lesmateriaal voor kinderen. Als geen  

ander weten zij de (voor)lezer te ontroeren met rake beschouwingen.  

‘Schrijven is vooral heel goed kijken.’ 

Door hun werk voor onder andere de lesmethodes Schatkist en Veilig leren lezen 
en de bijbehorende leesseries, heeft elk kind in Nederland wel eens een verhaal 
of boek van Erik en Elle gelezen. Daarnaast richten ze zich op vrij lezen. Wie 

heeft er niet moeten grinniken bij het versje De pinguïn en de papegaai? Of om 
Schatje en Scheetje? De kinderlijke verwondering waarmee het schrijversechtpaar het 
alledaagse beschrijft, maakt hun werk geliefd bij kinderen en hun ouders.   

Waar komt die opmerkzaamheid vandaan? 
Elle: ‘Als ik in de winkel of op straat iets zie wat ik grappig of typisch vind, kost het 
mij weinig moeite het te onthouden. Bovendien kan ik me nog veel herinneren uit mijn 
eigen jeugd. Ik weet nog hoe ik me op bepaalde momenten of leeftijden voelde. Dat 
helpt.’
Erik: ‘Gebeurtenissen of voorwerpen gaan in mijn hoofd al snel een eigen leven 
leiden. Wat dat betreft ben ik net een kind dat helemaal kan opgaan in iets wat het 
ziet op straat of in de natuur.’

➜ Lees verder op pagina 2 ➜ 

THUIS BIJ ERIK VAN OS
EN ELLE VAN LIESHOUT

 

enoeg had van 
uist op maandag-
van een nieuw 

men bij een verhaal 
rd. Hoe je alle 

de klas zat. Hoe je draken kon verslaan, met 
een grote vriendelijke reus meeging en in een 

Wat een voorrecht
leerkracht te mo
je leerlingen me

nemen op reis
kenland. D

voor te 
de kin
klas d
hun sc

En je kun
genoeg mee

lle gelezen. Daarnaast richten ze zich op vrij lezen. Wie 
iken bij het versje De pinguïn en de papegaai? Of om
inderlijke verwondering waarmee het schrijversechtpaar hettt 

akt hun werk geliefd bij kinderen en hun ouders.  

ziet op straat of in de natuur.’

BOEK &
LIEFDE 

E E N  U I T G A V E  V A N           L A N D  V A N  L E Z E N
# 2 • JANUARI 2018KRANT VAN LEZEN

Van Annemarie verscheen 
dit boek in de leesseries 
bij Estafette (groep 5).
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Informatieve boeken over aansprekende onderwerpen speciaal 
voor kinderen die moeite hebben met lezen. 

GA NAAR LAND VAN LEZEN EN DOE DE TEST(S)!

Hoe zijn jullie begonnen? 
Erik: ‘Ik werkte op een basisschool en schreef vaak versjes en liedjes 
die ik in de klas liet horen. Uitgever Richard van de Waarsenburg van 
Zwijsen kreeg daar lucht van: “Schrijf jij maar eens een boek voor 
ons.” Ik vond het spannend, maar ook superleuk.’
Elle: ‘Ik zat nog op de opleiding Pedagogiek toen we samen ons eerste 
boek schreven: Een klap voor de grap. De eerste versie konden we 
direct in de prullenbak gooien. Dat was even schrikken, maar we deden 
het wél. Richard zei: “Goed zo. Daaraan herken je de echte schrijvers, 
die tegen kritiek kunnen en gewoon weer opnieuw beginnen.”’ 

Waarom werkt het bij jullie, samen schrijven? 
Elle: ‘We hebben hetzelfde taalgevoel. Dat werkt fijn. Ook kunnen we 
ontzettend veel lol hebben met elkaar. Zeker als we aan het begin van 
een nieuw “project” zitten kunnen we helemaal doordraven met z’n 
tweeën.’
Erik: ‘We zitten niet de hele dag op elkaars lip hoor! Ik ben vaker 
onderweg. En Elle werkt graag in haar eentje. Maar werken betekent 
voor ons gelukkig lang niet altijd: achter de computer zitten. Als ik een 
liedje in moet studeren kan dat ook al schoffelend in de moestuin.’

Klinkt als een heerlijk vrij bestaan.
Elle: ‘Ja, zo is het met schrijvers. Je werkt altijd en je werkt nooit. 
Laatst wilde mijn zus overdag langskomen. “Leuk,” zei ik. “Maar houd 
ik je dan niet van je werk?” Nee dus. Wij zijn niet gebonden aan vaste 
werkuren, dus dat halen we op een ander moment weer in.’
Erik: ‘Het is eigenlijk een illusie van vrijheid. Ook wij staan gewoon 
in de file als we op schoolbezoek gaan. En je hebt de neiging om te 
lang door te gaan. Zoals nu. Vanaf maart vorig jaar hebben we geen 
fatsoenlijke vakantie gehad, dus in januari gaan we lekker lang weg.’

Welke tip heb je voor leer-
krachten die meer willen 
doen met leesbevordering?
Erik: ‘Begin elke dag met een 
gedicht. Kost één minuut. Kies 
er eentje uit van Plint en zet ’m 
op het digibord. En laat hem ook 
een tijdje staan. Je zult zien dat 
kinderen vanzelf nieuwsgierig 
worden.’
Elle: ‘Vaak wordt er gedacht: 
poëzie is moeilijk, daar doe 
ik niets mee. Maar het kan je 
leerlingen zó veel brengen. 
Poëzie gaat voorbij de woorden. 
Het raakt je op manieren dat 
een “gewoon” verhaal dat niet kan. Woorden zijn slechts een beperkte 
weergave van de werkelijkheid. Als je met die woorden gaat spelen, 
breid je de werkelijkheid uit.’

Kunnen leerkrachten zo’n grote rol spelen in de  
leesbeleving van kinderen? 
Erik: ‘In mijn geval wel. Mijn ouders waren druk met de winkel en 
hadden geen tijd om mij voor te lezen. Op school las de meester voor 
over de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte enorme indruk.’
Elle: ‘Heel veel kinderen komen thuis niet in aanraking met boeken. 
Dus ja, die rol is voor de leerkracht. Ik vind dat lezen veel meer aan-
dacht mag krijgen, zeker op de pabo’s. Door (voor) te lezen, dompelen 
we onszelf onder in een andere wereld, kweek je begrip voor de ander. 
En dat is waar we behoefte aan hebben.’ ■

‘MET (VOOR)LEZEN KWEEK  
JE BEGRIP VOOR DE ANDER’

Schatje en scheetje 
(4+) Misschien 
wel het bekendste 
voorleesboek van Erik 
en Elle. Over twee 
verliefde boeven die 
het prima naar hun 
zin hebben in het 
gevang. Maar dan worden ze vrijgelaten.  
Wat nu?  LEMNISCAAT 

De moppenboekjes die 
Erik en Elle schreven voor 
Uitgeverij Zwijsen zijn een hit 
in veel klaslokalen. Ze zijn er 
voor groep 3 t/m 5. 
www.zwijsen.nl  

Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar heb  

je wel eens gedacht om (voor) te lezen met reken-

prentenboeken? Marike Verschoor (inhoudsdeskundige 

rekenen en wiskunde bij Uitgeverij Zwijsen) legt uit hoe 

je rekenprentenboeken inzet bij het voorlezen. 

Marike: ‘Het mooie van deze voorlees-
boeken is dat er expliciete rekenbe-
grippen worden benoemd. En op het 
moment dat je daar de nadruk op legt 
en de koppeling legt met het beeld, 
krijgt het betekenis voor kinderen.’

‘Neem bijvoorbeeld Wat ruik ik daar?. 
In dit prentenboek gaat het over vormen,  
tellen en meten; vierkant, rond, dichtbij 
en veraf. Doordat de rekenbegrippen heel expliciet benoemd 
worden tijdens het voorlezen, kunnen kinderen zich die eigen 
maken. Ook kun je met kinderen in gesprek gaan tijdens het 
voorlezen: als iets heel hoog is, hoe kun je dan toch erbij 
komen? Samen met leerlingen kun je dan de prenten bekijken. 
Wat je eveneens kunt doen is voorlezen en het tegelijkertijd 
voordoen. Met bewegingen kun je het ook accentueren: “Dit is 
laag, dit is hoog, dit is ver weg.”’

‘Juist door het verhaal en de illustraties 
gaan abstracte begrippen als “getallen” 
of “dichtbij” en “veraf” leven voor ze. 
Na het voorlezen kun je als leerkracht 
daar dan ook leuke rekenactiviteiten aan 
koppelen.’ ■

REKENLEZEN! 

➜ Vervolg van pagina 1 

Wat ruik ik daar?  UITGEVERIJ ZWIJSEN  Tellen en meten 
Welke is anders?  UITGEVERIJ ZWIJSEN  Tellen en zoeken 
Monster nummer 10  UITGEVERIJ ZWIJSEN  Tellen en getallen 
Rupsje Nooitgenoeg  UITGEVERIJ GOTTMER  Tellen
Dotties eieren  UITGEVERIJ LEMNISCAAT  Getallen 
Een muisje kan geen optocht zijn  UITGEVERIJ GOTTMER  Tellen
Kleine muis zoekt een huis  UITGEVERIJ GOTTMER  Tellen en meten

MEER REKENLEZEN? TIPS!  

Een zee van licht, vrolijke kleuren en 
heel veel glas. Alles in het gloednieuwe 
gebouw van De Driehoek ademt warmte 

en openheid uit. Kinderen kunnen zich vrij be-
wegen tussen de klassen en 
het aangrenzende leerplein: 
een plek die wel wat weg 
heeft van de brainstorm-
ruimte van een hip kantoor. 
Inclusief ‘hangplekken’ en 
houten huisjes om in te 
overleggen. 

Het is het domein van Hanneke Uytdewilligen, 
nu voor het elfde jaar werkzaam op De 
Driehoek als onderwijsondersteuner. Een 
functie waarin ze nauw samenwerkt met 
de ib’er en het vijftienkoppige lerarenteam. 
Meerdere keren per week begeleidt Hanneke 

groepjes leerlingen op het gebied van onder 
andere spelling, rekenen en lezen. Tijdens 
onderwijsuren is ze voor kinderen het vaste 
aanspreekpunt op het leerplein. 

Waarom werkt deze manier van onder-
wijsondersteuning voor De Driehoek? 
‘Het past bij onze manier van onderwijs.  
Zelfstandigheid is hier heel belangrijk. Door 
de leerpleinen wordt dat verhoogd. We 
werken hier met heterogene groepen. Het 
komt dus heel vaak voor dat de leerkracht 
instructie geeft aan maar één deel van de 
groep. Het andere deel werkt op dat moment 
zelfstandig, maar kan tussendoor wel met 
vragen zitten. Dan ben ik er voor ze.’

Met wat voor vragen komen ze bij je? 
‘Natuurlijk hebben de meeste vragen met de 
lesstof te maken. Maar ook het sociaalemoti-
onele stuk is belangrijk. Vanaf mijn plek heb 
ik goed zicht op de klassen. Als ik een kind 
verloren of verdrietig rond zie lopen, dan vang 
ik hem of haar altijd even op. Even kletsen, 
even wat extra aandacht.’

Waarom past dit werk bij je? 
‘Ik werkte jarenlang in de jeugdhulpverlening 
met kinderen met een lichamelijke, visuele 
en auditieve handicap. Ook in mijn functie als 

onderwijsondersteuner 
kan ik iets betekenen 
voor kinderen die iets 
extra’s nodig hebben. Ik 
vind het fijn om een-op-
een of in kleine groepjes 
te werken. De extra 
ondersteuning die ik de 
kinderen zo kan bieden 

maakt mijn werk erg mooi.’

Hoe begeleid je kinderen die moeite 
hebben met lezen?  
‘Kinderen die extra leesondersteuning nodig 
hebben, begeleid ik drie keer per week twintig 
minuten door middel van connect-lezen. De 
methode vraagt om voortdurende herhaling. 
Dat kan voor de kinderen best lastig zijn. De 
kunst is om ze steeds gemotiveerd te houden. 
Daarom ben ik altijd op zoek naar manieren 
om het leuker te maken: korte verhaaltjes, 
grappige teksten, leesspelletjes…’

Wat werkt wél? 
‘Boeken met veel plaatjes, rollenspellen en 
kortere teksten. Veel kinderen vinden het 
prettig als een verhaal in één keer afgelopen 
is. Ook oefen ik vaak met intonatie: dezelfde 
tekst blij, boos of verdrietig lezen. Dat levert 

bijzondere – en grappige – situaties op.  
Je ziet ze ontspannen.’

Wat voor boeken raad je aan? 
‘Dat is een lastige. Elk kind heeft andere 
interesses. In onze “leestrappen”, een soort 
mini-bibliotheek, hebben we bewust maar 
enkele titels uit een serie staan. We vinden 
het belangrijk dat ze van zo veel mogelijk 
boeksoorten kunnen proeven. Prikkelt het 
boek hun fantasie? Dan gaan ze vanzelf naar 
de bibliotheek, waar ze in aanraking komen 
met nog meer moois.’

En boeken voor dyslectische lezers?
‘Voor sommige kinderen kan het werken. 
Al denk ik dat het merendeel liever niet 
aangesproken wordt op hun beperking. Mijn 
advies is daarom om dit soort boeken tussen 
het gewone aanbod te plaatsen. Ook kinderen 
die geen dyslexie hebben voelen zich er tot 
aangetrokken. De boeken zijn vaak kleurrijk en 
overzichtelijk.’

Wat hoop je kinderen mee te geven? 
‘Zelfvertrouwen en weerbaarheid. Elk kind 
is anders en heeft zijn eigen talenten en 
uitdagingen. Het is aan ons om leerlingen te 
laten ontdekken wie ze zijn en ze daarmee 
om te leren gaan. Want het beste wat je kunt 
worden, is jezelf.’ ■
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POËZIE 
GAAT VOORBIJ 
DE WOORDEN

‘ EEN KIND
 KOMT PAS 
    TOT LEREN 
 ALS HET ZICH 
VEILIG VOELT’

Als onderwijsondersteuner is Hanneke Uytdewilligen een bekend 

en vertrouwd gezicht voor veel leerlingen, leerkrachten en ouders 

op Kindcentrum De Driehoek in het Brabantse Hilvarenbeek. ‘Juist 

voor de kinderen die iets extra’s nodig hebben, kan ik hier echt 

iets betekenen.’

‘MET VRAGEN KUNNEN ZE  
TERECHT BIJ HUN LEERKRACHT,  

MAAR OOK BIJ MIJ.’

1 WWW.LANDVANLEZEN.NL© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017 WWW.LANDVANLEZEN.NL

Test: Wat voor lezer ben jij? 

Weet jij nooit zo goed wat voor boek bij jou past? 
Doe dan deze test en zoek uit wat voor lezer je bent!

1.  Je gaat met de trein op bezoek naar je opa en oma. Je mag van je ouders iets meenemen voor  
onderweg. Wat kies je? 

A. Ik neem de nieuwste Donald Duck mee, dan kan ik lekker strips lezen.
B. Ik neem mijn tablet mee, dan kan ik mijn Lego spel afspelen.
C. Ik neem mijn schrift mee. Ik verzin zelf een verhaal en de mensen in de trein zijn de hoofdrolspelers.
D. Ik neem een Harry Potter boek mee. En dan doe ik alsof ik op weg ben naar Zweinstein.
E. Ik heb niets nodig. Ik ga mijn ouders voor de gek houden in de trein.

2. Je mag van je ouders even op de tablet. Wat ga je doen?
A. Minecraft spelen natuurlijk! 
B. Ik ga een film kijken.
C. Ik zoek informatie voor mijn spreekbeurt.
D. Ik kijk op YouTube hoe ik zelf een toverstaf van Harry Potter kan maken.
E. Ik kijk naar een filmpje van mijn favoriete vlogger. 

3. Je mag dit jaar kiezen wat je gaat doen tijdens jullie vakantie.
A. Je gaat elke dag naar de bioscoop. 
B. Je gaat op safari en leert daar alles over overleven en wilde dieren.
C. Je gaat naar Egypte en dompelt je onder in de verhalen over farao’s. 
D. Je laat je ouders een reis boeken naar de maan. Je kunt niet vroeg genoeg zijn. 
E. Je gaat naar elk pretpark dat er is in Europa! Kom maar op met die achtbanen.

4. Je ziet van een boek alleen het omslag. Welk boek zou je willen lezen?

Lesbrief
Lesbrief t.w.v. € 0,99

A. B. C. D. E.
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Wat voor boeken horen in je klassenboekenkast? 

Vragen leerlingen regelmatig wat voor boeken ze zouden moeten lezen? En weet je niet 
goed wat er in je boekenkast zou moeten staan? Doe dan deze test en vul de kast in je klas 
snel aan.

1.  Een van je leerlingen heeft een nieuw boek gekocht en vraagt of je het wil voorlezen in de klas.  
Het is een boek over een zekere boomhut van heel veel verdiepingen. 

A.  Ik feliciteer mijn leerling met zijn nieuwe boek en zeg dat hij het mag lezen tijdens vrij lezen.  
Ik wil eerst Koning van Katoren uitlezen.

B. Ik vraag me af of dit boek niet te makkelijk is voor deze leerling. Er staan meer plaatjes in dan tekst.
C.  Ach, natuurlijk wil ik wel een stuk voorlezen in de klas. De vorige keer was dit boek ook erg populair 

bij de meeste leerlingen. 
D. Geen denken aan dat ik dit ga voorlezen. Wat moet ik hier nu voor geschiedenisles aan koppelen?

2. Je mag een auteur uitnodiging in de klas. Wie mag er komen?
A. Anna Woltz, die heeft pas nog een belangrijke prijs gewonnen.
B. Rian Visser, die weet precies wat kinderen al kunnen op hun leesniveau.
C. Paul van Loon, zijn boeken zijn heel populair.
D. Ik nodig geen auteur uit. Mijn leerlingen leren meer van een bezoek van een architect.

3. Je mag bepalen waar de excursie dit jaar naar toe gaat. Wat wordt het?
A. We duiken de geschiedenis in bij het Rijksmuseum.
B. We gaan naar het Kinderboekenmuseum. Leuk en leerzaam.
C. We gaan naar een pretpark, daar worden de leerlingen blij van. 
D.  Een dagje NEMO. Er gaat niets boven een museum waar kinderen zelf mogen experimenteren. 

4.
Wat is je favoriete stripverhaal?
A. Mijn favoriete strip blijft Ollie B. Bommel.
B. Ik vind de AVI-stripboeken voor de leerlingen een goede vondst.
C. Suske en Wiske, al vanaf mijn jeugd. 
D. Ik hou meer van infographics. Dat is toch ook een beeldverhaal?

Boeken-
test

Lesbrief t.w.v. € 0,99
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woordenschat .Voorlezen 
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ONTLEZING.

Bij lezen en leesbevordering wordt meestal aan verhalende 

kinderboeken gedacht. Maar een goede schoolbibliotheek 

bevat natuurlijk ook andere boeksoorten én tijdschriften.

Die tijdschriften worden nog wel eens vergeten. Terwijl ze zo fijn 
zijn voor kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren 
op een lang verhaal. Ook voor kinderen die moeite hebben met 
lezen en kinderen die meer houden van informatieve teksten zijn 
tijdschriften vaak een uitkomst. De kortere teksten en vele foto’s en 
tekeningen zorgen voor veel afwisseling en maken het lezen heel 
aantrekkelijk.

Zorg voor een breed aanbod in de schoolbieb, zodat er voor iedereen 
iets te kiezen is. Denk aan tijdschriften met strips en interviews 
(Dolfje Weerwolfje, Donald Duck, Tina), maar ook aan bladen met 
extra oefenmateriaal (Rompompom, Maan roos vis) en langere arti-
kelen over specifieke onderwerpen (National Geographic Junior). En 
vergeet ook TamTam van het Wereldnatuurfonds en Samsam niet! ■

Leesbevordering: 

TIJDSCHRIFTEN IN DE KLAS

Dit is een poëzieposter van Plint. gedicht:  Erik van Os / 
beeld: Hans Waanders © plint www.plint.nl

‘ONLANGS LAS IK VOOR
 OP EEN 

SCHOOL EN TOEN ZEI EEN MEISJE: 

“ALS ER IEMAND VOORLEEST, 

droom ik altijd weg”’ 

Kinderboekenschrijver Anneke Scholtens
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15 voordelen  
VAN  
VOORLEZEN15 voordelen  
VAN  
VOORLEZEN

Voorlezen is een leuk moment op 

de dag en bovendien brengt het 

rust in de groep. Het is belangrijk 

voor de ontwikkeling van kinderen. 

Zo prikkelt voorlezen de fantasie. 

En het ontwikkelt hun taalgevoel. 

Ontdek hier de vijftien voordelen 

van dagelijks voorlezen.

MET VOOOORLEZEN 
STIMULEER JJE DE 
MONDELINGE ENN 
SCHRRIFTELIJKE 

TAALVAARDIGHEID

VOORRLLEZZEN
ZZOORGGT VOOOOOORR 

LEEEESSSBBEEVVOORDDDDDDDEERRINNNNNNNNNGG

VVVVVVOOOOOOOOORRRRLLLLEEEEEZZEEEEN 
ISSSSSSSS GEZELLIG

VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORLLLEZENN 
IS EEN ALTERNATIEF 
VOOR ZELF LEZEN

DOOR VOORLEZEN 
RAKEN KINDEREN 

VERTROUWD 
MET ALLERLEI 

VERHAALSOORTTEN 
EN PATTTTRONEN

VOOOOORRLEZEN HELPTTT 
KKKKINDEREN TE LEREN 

LLLUISTTTEREN EN ZICHHH TTE 
CONCENTREREN

DOOOOR VVOORLEEEEEEEEEEEEZEN 
MAKEN KINDEEEEEEEEEEEEREN 

KENNIS MEEEEEEEEEEEET 
ANDEEEEEEEEEEERRREEEEE BBBOEKEN

Deze illustratie is
afkomstig uit het 
tekstloze prentenboek 
Weg! Van Milja Praagman. 
Weg! maakt deel uit 
van de kinderboeken die 
horen bij de leesmethode 
Veilig leren lezen.

IEDERE DAG EEN KWARTIER voorlezen, 
  DAAR KUN JE de klok OP GELIJKZETTEN!
IEDERE DAG EEN KWARTIER voorlezen, 
  DAAR KUN JE de klok OP GELIJKZETTEN!

MMMMMMMMMEEEEEEEETTTTTT VVVVVOOOOOOOOOOORRRRRLLLLLEEEEEZZZZEEEEEENNNNNN MMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKK 
JE LEZERSSSS: KINDERENN 

LLLLLLLLLLE  Z N  ISSLLLLLLLLLLLLEREEN DDAT LLLLLLEEZEN LEEEUK ISS

VVVVVVOORLEZENVVVVVVVVVOORLEZEN 
VVVVVVVEEEERRRRBBBBRRRROOOOEEDDDDEEEERRRRTTTT::: 
VERSCHILLEN IN 
LEESNIVEAU ZIJN

MMIND  VA GGGGGGGGG  MMMMINDER VAN BBBBELLLAAAANNNNNNNGGGGGGGG
BIJ OORLE ENBIJ VVVVVVOORLEZZEN

VVVVVOORLEZENVVVVVOORLEZEN 
SSSSSTIMULEERTTTT 
DE FANNNNTASIEEE

VO EZENVVOOORLLLLLLLLLEZEN 
DDDAAAAAAGGGTT UUIITT 
OM ZELF TE 
GAAN NNGAAN LEZENN

VOORLEEZEN NODIGTT UIT OM SAAMEENN 
OVOVER BOOEKEN TE PPRATEN, ZET AAAAN 

TOT INTEEEERACTIE

VOORLEZEEEEN 
VERGROOOT DE 

WWOORRRRRRDENSCHAT

VVOOOORLLEZZEENN LEEEERT 
KKIINNDDEERREENN OMM BETEKENISVOOOOOOOOLLLLLLLLLLL 
((MMETT GGEVVVOOEELL VOOOR HET VERHAAL) 

TTEE LLEEZZEN

V ORLEZEN ISSSSSSSSVVVVVVOOOOORLEZEN ISSSSSSSS 
EENNNN UITGELEZEEEEN 

MANIIIIER OOOMMM 
DYSLEEECTISCHE 

LEZERS THOUSIAST LEZERS ENTHOUSIAST
TE IJGENTE KKKKRRRIJGEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10 12

13

14

15

an. 

e
de 

4 5



Puzzel

 

Asterix
AVI
Boekverfilming
Dagboek
Floddertje
Gevoel
Gorgels
Griezelen
Kameleon
Kikker

Kinderjury
Klas
Kleuren
Kranten
Lampje
Matilda
Nijntje
Petteflet
Prentenboek
Samen
Scène
Schoolbieb
Sprookje
Stripboek
Tekenaar
Tina
Titel
Voorlezen
Zwijsen

L B G R E T N I W S G O L R O O

K E O B N E T N E R P S E A S N

X I R E T S A G E S A Z E A V I

K B G N K I E J S L C E M N O J

I L E L K V K P K A M E L E O N

N O L E O O E K E R N K N K R T

D O S E O R L R E T A E R E L J

E H L R W E E E F K T N E T E E

R C P R U I J L E I E E T E Z N

J S T R I P B O E K L O F E E A

U F E E M A D L I T A M B L N N

R N E A S P R E K K I K I G E I

Y F L O D D E R T J E T T N A T

Z W I J S E N E L E Z E I R G D

Kinderboekenrecensent Bas Maliepaard (Trouw) 

deelt zijn voorleestips voor groep 1 t/m 4.  

Al houdt het voorlezen daarna wat hem betreft 

niet op. ‘Ook in groep 8 smullen ze van een goed 

verhaal.’

Hoe kies je een goed voorleesboek? 
Bas: ‘Voor deze jonge doelgroep is het heel belangrijk 
dat de boeken aansluiten bij hun belevingswereld. Dat 
de verhalen dichtbij huis blijven, maar wél hun fantasie 
prikkelen. Natuurlijk spelen illustraties hierin een grote 
rol. Deze kunnen het verhaal nog meer diepgang geven 
als ze de tekst aanvullen, niet slechts uitbeelden.’

‘IN EEN GOED BOEK VALT ALTIJD  
IETS TE ONTDEKKEN’

DE VOORLEESTIPS VAN BAS
Welke zin lees je als je puzzel 

hebt opgelost? Stuur je antwoord 

naar landvanlezen@zwijsen.nl 

en maak kans op het gloednieuwe 

voorleesboek Moemf heeft een 
vriend (5+) van Lemniscaat!  

T.w.v 14,99 euro

Asterix

,

Een beetje kenner pikt 
de illustraties van Mark 
Janssen (1974) er zo 

uit. Zijn prenten spreken tot 
de verbeelding, zijn krachtig 
en kleurrijk. Voor de Krant 
van lezen gunt Mark ons een 
kijkje in de keuken. Hoe ziet 
zijn (werk)week eruit? 

www.mark-janssen.nl

Nieuw van Mark:

DINO’S 
BESTAAN
NIET (4+)
‘Een dinoboek 
dat je de reactie 
“wow” ontlokt’
Recensent Thomas 
van Veen in NRC. 

1  David Barrow 
Heb jij misschien  
Olifant gezien?  GOTTMER 

‘In dit boek wordt slim  
gespeeld met fictie en werke-
lijkheid. Is de olifant met wie 
de hoofdpersoon verstoppertje 
speelt echt of denkbeeldig? 
Over een donker jongetje, net 
als mijn eigen zoon. Helaas 
komt dat nog weinig voor.’

2  B.J. Novak 
Het boek zonder 
tekeningen  LANNOO 

‘Een gegarandeerde hit in de 
onderbouw. Het vraagt wel wat 
van de voorlezer. Want echt 
álle woorden uit dit boek, zoals 
BLONK of BLUURF, moeten wor-
den voorgelezen!’ (Tip: kijk ook 
het YouTube-filmpje waarin de 
schrijver het boek voorleest aan 
een zaal uitzinnige kleuters.)

3  Sjoerd Kuyper 
Lang Leve Robin!  
 LEMNISCAAT 

‘Kleine mensen, grote  
verhalen. Het blijft knap hoe 
Sjoerd Kuyper thema’s als 
dood, angst en geloof verweeft 
met de herkenbare kleuter- 
belevenissen van Robin.’

4 Hans en Monique Hagen 
Nooit denk ik aan niets 
 QUERIDO 

‘Ook als ze gedichten nog niet 
helemaal begrijpen, brengen 
ze kinderen iets. En dat geldt 
zeker voor het werk van Hans 
en Monique Hagen. Het ritme, 
de melodie, de klanken: alles 
klopt. Geïllustreerd door  
Charlotte Dematons, die de 
versjes met elkaar verbindt 
door ze steeds dezelfde hoofd-
personen te geven.’ 

5  Paul Biegel 
Het sleutelkruid  
 LEMNISCAAT 

‘Mijn “lievelings” van toen  
ik zelf in groep 4 zat!  
Het sleutelkruid is een sprook-
jesachtig en tijdloos verhaal 
over de oude, verzwakte 
Koning Mansolein. Alleen de 
wonderdokter kan het hart van 
de koning weer genezen. Maar 
daarvoor moet hij op zoek naar 
het sleutelkruid, dat ver weg 
groeit. Ondertussen vertellen 
dieren de koning verhalen die 
zijn hart op gang houden.’ 

Ronja de roversdochter (7+) 
Een van de vele klassiekers 
van de Zweedse Astrid 
Lindgren. Een ongelofelijk 
spannend verhaal over de 
kleine Ronja die opgroeit in 
een rovershol.  PLOEGSMA 

KIM-LIAN 
LEEST 

VOOR
Kim Lian van der Meij (Beverwijk, 1980) is onder andere zange-

res en presentatrice en speelt de rol van Nienke Klaverblad in 

de succesvolle tv-serie Dokter Tinus. Met Gitte Spee maakte 

ze drie Dierendorpje-boeken: versjes en liedjes voor kleuters. 

Kim-Lian is getrouwd met Daniël en moeder van drie: Ronja (9), 

William (7) en Benjamin (4). 

Aan welk voorleesboek heb je goede herinneringen?
‘Mijn ouders lazen mij vaak voor uit Pinkeltje. Daar heb ik mooie herinne-
ringen aan. Ik vond het zo knus om samen met hen een boek te beleven.’

Hoe is dat bij je kinderen? 
‘Wij hebben onze kinderen van jongs af aan voorgelezen. Vooral 
’s avonds voor het slapengaan. Het is een fijn moment om rustig in slaap 
te vallen en weg te dromen in het verhaal. Voorlezen is zó ontzettend 
belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Mede door het vele 
voorlezen hebben ze een enorme woordenschat opgebouwd.’

Welk boek las je zelf graag?
‘Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren was mijn favoriet. Daar 
is mijn liefde voor Zweden ontstaan. Ik ga er nu al veertien jaar op 
vakantie.’

Heb je op dit moment een favoriet voorleesboek?
‘We zijn gek op de boeken van Gitte Spee, zoals Aap en Mol en de Er was 
eens…-reeks. We houden heel erg van haar manier van schrijven en de 
prachtige illustraties.’

Denk je wel eens: niet wéér dat boek?
‘Nee, een goed boek kan ik wel tien keer voorlezen. Je blijft nieuwe 
dingen ontdekken.’

Welke boeken lezen je kinderen zelf graag?
‘De boeken van Geronimo Stilton vallen hier erg in de smaak.’

En op school?
‘Het leukst vinden ze boeken waar ze iets van leren. Informatieve 
boeken, bijvoorbeeld over de oerknal. Dan komen ze thuis met: “Mam, 
wist je dat?!”’

Hoe maak je het voorlezen extra bijzonder?
‘Liggend onder hun dekentje luisteren ze naar mij als ik aan het voeten-
einde van hun bed zit. Schemerlampje aan en voorlezen maar! Ik zet de 
boel graag een beetje dik aan met gekke stemmetjes. Ik geniet ervan als 
ze iets spannend of intrigerend vinden.’ ■

Kim-Lian is vanaf januari 2018 weer op tv te zien  
met Boomhut XXL bij SBS6.

‘RONJA IS VERNOEMD  
NAAR MIJN LIEVELINGSBOEK’

MAILEN MET… 
KIM-LIAN VAN DER MEIJ

In het najaar lanceerde Land van 

lezen ‘Boekbinders’: gratis voor-

leesverhalen, die op een speelse 

manier gaan over boeken en lezen. 

Speciaal voor in de klas! In een 

Boekbinder gebeuren vreemde, 

bijzondere, spannende en grappige 

dingen die te maken hebben met 

bestaande kinderboeken. 

Speciaal voor de Voorleesdagen is er 
nu ook een Boekbinder voor kinderen 
in groep 3 en 4, getiteld Beestachtig 
goed. In dit voorleesverhaal worden 
maar liefst vijf boeken geïntroduceerd 
die speciaal voor beginnende lezers zijn 
geschreven. Ga nu naar Land van lezen 
om Beestachtig goed te downloaden. 
Of maak gebruik van het handige en 
inspirerende luisterbestand. Boekbin-
ders zijn een ideale manier om aan 
leesbevordering te doen. ■

BOEKBINDER: 
BEESTACHTIG  
GOED!

OVER MARK

N

s 

Uit: Groot Onderzoek over Lezen, 
Uitgeverij Zwijsen, juli 2017 

66% van de 

leerkrachten vindt 

DAT OUDERS TH
UIS 

MEER ZOUDEN 

MOETEN LEZEN 

MET HUN KINDEREN. 

VOORLEZEN 

MAAKT KINDEREN TOT 

betere lezers.

Jongens en lezen, lastige lezers, lezers die 
niet van stoppen weten, leesevenementen, 
leesplezier, zomerlezen, lezen, lezen en nog 
meer lezen: je kunt het niet zo gek bedenken 
of kinderboekenschrijver Jørgen Hofmans 
vlogt er voor Land van lezen over. Ook over 
voorlezen natuurlijk. Want als kinderboe-
kenschrijver weet hij als geen ander hoe 
belangrijk (en leuk!) voorlezen is. In de vlog 
over voorlezen tipt hij de leukste boeken om 
voor te lezen en om samen te lezen. Op Land 
van lezen en op YouTube kun je zijn vlogs 
terugvinden. ■

Voorlees-
vlog!

De leesprestaties van je leerlingen gaan enorm vooruit als zij iede-
re dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 
woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien 
direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook 
hun wereld. Een dagelijks leesritueel van 15 minuten – en dat kan 
natuurlijk ook door voor te lezen of samen te lezen – zorgt voor 
een leven lang plezier van lezen!

Met een hoger leesniveau worden andere 
vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot 
betere schoolprestaties en leerlingen kun-
nen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is 
van belang voor alles wat je wilt bereiken 
in het leven! ■

  'Voorlezen' IS VOOR 
MIJ HET HOOGTEPUNT  

VAN DE DAG. HET IS ECHT 
 

WAAR HET OUDE
RSCHAP VOOR 

STAAT, 

                 
        VIND IK.’

WIJ LEZEN IEDERE DAG!

Presentatrice Sofie van den Enk op bibliotheek.nl
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EEN KUS VAN MIJ
Een kus van mij is onderdeel van de 
serie Kleuters samenleesboe-
ken. Dat zijn boeken die je samen 
leest. De één leest de eenvoudige 

tekst voor, 
de ander 

leest de iets moeilijkere tekst voor. 
Zo geniet je samen van het boek. 
Kijk voor meer titels uit de serie 
Kleuters Samenleesboeken op 
Land van lezen. 

Bij Een kus van mij is gratis 
extra materiaal gemaakt zoals 
een kleurplaat en een digibord-
les! Zoek in het menu van Land 
van lezen gratis downloads 
of via de titel via het slimme 
boekenfilter.  UITGEVERIJ ZWIJSEN 

SAMEN LEZEN! 

STILTE IN DE STUDIO 
Toneellezen biedt een nieuwe vorm 
van samenlezen. Twee leerlingen (of 
meer!) nemen de rol van een personage 
op zich en lezen hardop voor. Je leerlin-
gen voeren zo samen een toneelstukje 
op. De teksten bestaan uit dialogen, 

zodat de leerlin-
gen elkaar af-

wisselen. Zo bevordert Toneellezen het 
leesplezier en het lezen met intonatie. 
De verhalen zijn spannend, humoristisch 
en toegankelijk geschreven. 

Toneellezen is er voor de onderbouw én bovenbouw en recent 
is er een Engelse titel toegevoegd: Vloggers in danger. Kijk voor 
alle titels uit de serie op Land van lezen.   UITGEVERIJ ZWIJSEN  

TONEELLEZEN

VERSJESBOEKEN

Muziek in de pannen uit de serie Versjesboeken voor kleuters,

Doeblad Muziek in de pannen

Speciaal voor kinderen van 4-6 
jaar zijn er versjesprenten-

boeken vol gedichten, versjes en rijmpjes. Ze zijn geschreven en 
geïllustreerd door bekende kinderboekenschrijvers en -illustra-
toren en gaan over herkenbare situaties uit het kleuterleven. 

Rijmen vergroot het taalbesef en de woordenschat 
van jonge kinderen. Dus versjes lezen is niet alleen 
leuk, maar ook leerzaam!

Kijk op Land van lezen voor alle titels uit deze 
serie. Ook zijn er gratis extra materialen bij 
de titels uit de serie 'versjesprentenboeken' 
gemaakt!   UITGEVERIJ ZWIJSEN 

VERSJES VOORLEZEN 

DE KUSJESKROKODIL 
Tim kan niet slapen. Hij hoort allerlei 
vreemde geluiden. Die blijken afkomstig 
van dieren die in zijn slaapkamer verstopt 
zitten, zoals het verhaaltjesvarken, de 
toedektijger en de knuffelbuffel. Deze 
bijzondere beesten voeren samen een heel 
bedtijdritueel op voor Tim. Maar pas na de 
kusjes van de kusjeskrokodil kan hij echt 
lekker gaan slapen. UITGEVERIJ DE FONTEIN 

De kusjeskrokodil is een voorleesboek voor kinderen van 3 tot 5 
jaar, dus heel geschikt voor je kleuterklas. Het boek staat in de 

prentenboek top tien van 2018, 
onderdeel van de Nationale 
Voorleesdagen. Er is ook een 
trailer gemaakt, die kun je 
bekijken op YouTube.

TOP TIEN PRENTENBOEKEN 

THE CLOCKWORK DRAGON 
Steeds meer basisscholen bieden Engels 
aan vanaf groep 6. De serie Books 4 You 
sluit hier op aan. Originele Engelse titels 
die zijn bewerkt voor de Nederlandse 
markt. De boeken zijn voorzien van uitklap-
bare woordenlijsten. De serie bestaat uit 
strips, (voor)leesboeken, prentenboeken 

en een toneelleesboek. The 
Clockwork Dragon is voor 

kinderen van 9 - 12 jaar.  UITGEVERIJ ZWIJSEN 

Bij de serie Books 4 You zijn extra materialen zoals werkbladen,  
digibordlessen, luisterfragmenten en een interview met een 
deskundige op het gebied van Engelse taal te vinden op Land van 

lezen. Zoek in het menu 
gratis downloads 
of via de individuele 
boektitels via het 
slimme  
boekenfilter.

ENGELS

SSST! DE TIJGER SLAAPT
Wie eenmaal begint te lezen in dit 
prentenboek snapt snel waarom het 
is gekozen tot hét prentenboek van de 
Nationale Voorleesdagen 2018. Ssst! 
De tijger slaapt is een interactief 
voorleesverhaal waar jonge kinderen 
graag aan deel zullen nemen. Peuters 
en kleuters kunnen de tijger zachtjes 
over zijn buik aaien, het boek wiegen en meeblazen door slim 
gebruik van de prachtige illustraties. De reacties van ouders en 
leerkrachten op dit prentenboek zijn lovend. 

Ssst! De tijger slaapt (Britta Teckentrup) staat centraal tijdens de 
Nationale Voorleesdagen die starten met het Nationaal Voorlees-
ontbijt. Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecaris-
sen negen andere prentenboeken gekozen, die de Prentenboek 
top tien compleet maken. UITGEVERIJ GOTTMER 

THEMABOEK VOORLEESDAGEN

De Voorleesdagen zijn een perfect moment om het belang van voorlezen weer eens goed onder de aandacht te brengen. 

Niet alleen tijdens deze week, maar ook in de rest van het jaar. Op deze pagina geven we boekentips om heerlijk uit voor 

te lezen. Samen met je leerlingen, of leerlingen onderling. Ook voor de bovenbouwleerlingen en voor de allerkleinsten 

zijn er prachtige voorleesboeken. Veel (voor)leesplezier!  

              VOOR DE 
NATIONALE
VOORLEESDAGEN 2018  

LEESKALENDER 2018
LEUKE LEES- EN BOEKENEVENTS DICHTBIJ EN IETS VERDER WEG
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Engelse boeken lezen in de klas
Engelse boeken lezen in de klas: wellicht doet u dit al tijdens de Engelse les, maar zoekt u 

nieuwe manieren van verdieping. Deze lesbrief en de bijbehorende digibordlessen bieden 

handreikingen om met de nieuwe serie Books 4 You aan de slag te gaan. Door regelmatig 

Engels te lezen groeit de woordenschat en leren leerlingen onder meer goed spellen.  

Elk boek van Books 4 You biedt bovendien extra leesondersteuning door de Nederlandse 

uitleg die aan het begin van de boeken staat, de uitklappagina’s met woordenlijsten en 

de verwerkingsopdrachten achterin het boek. 

Lesbrief

Lesbrief t.w.v. € 0,99

Books 4 You is een serie van acht boeken, voorzien 

van uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen. Er 

zijn drie soorten boeken: prentenboeken, strips en 

leesboeken. De boeken zijn geschikt voor kinderen 

vanaf 9 jaar en kunnen zowel individueel worden 

gelezen als in duo’s. De prentenboeken zijn ook zeer 

geschikt om voor te lezen in de klas. Hieronder vindt 

u meer informatie over de inhoud van de boeken. Prentenboeken

My alien and meEngelse prentenboek over een 
spannende ontmoeting in de 

ruimte. Who’s the alien round 
here? 

The clockwork dragonEngelse prentenboek waarin 
Max en Lizzie ten strijde trekken 

tegen een gevaarlijke draak. 
‘Now I’ve got you!’ 

Strips

Bad weatherJack en Jill gaan kamperen. Dat is 
leuk, maar ook heel spannend. 

Ineens staan ze oog in oog met 
een beer. ‘Aaaagggh, a bear! I’m 

running for my life!’

Lost in LondonLaura en Rupert gaan op school-
reis naar Londen. Met hun nieuwe, 

flashy zonnebrillen zijn ze er hele-
maal klaar voor. Nothing can go 

wrong!

Big air
Bob gaat op wintersport. Hij 

schept vreselijk op over snow-
boarden, maar dan… ‘I think that 

big cloud of snow was Bob!’

The curse of YellowvilleIn het saaie dorp Yellowville ver- 
andert alles als een vreemde 

professor in het kasteel komt 
wonen. ‘What’s going on there?’

DE NATIONALE 
VOORLEESDAGEN
24 januari t/m 3 februari 2018

POËZIEWEEK 2018
25 t/m 31 januari 2018

HELD OP SOKKEN 
BETTE WESTERA

POPPENTHEATER (5+)
theaters door het hele land (ook op school!)
januari t/m april 2018

STEMMEN VOOR 
DE KINDERJURY
7 maart t/m 18 april 2018

BOEKENWEEK 2018
10 t/m 18 maart 2018

DUMMIE DE MUMMIE  
TOSCA MENTEN

FAMILIEMUSICAL (6+)
t/m 31 maart 2018 
theaters door het hele land

OORLOGSGEHEIMEN 
JACQUES VRIENS

THEATERSTUK (9+)
4 maart t/m 18 mei 2018 
theaters door het hele land

PRENTENBOEKJES-
FESTIVAL 
(2+)
t/m 21 mei 2018 
theaters door het hele land

SPANNENDE BOEKEN
WEKEN
6 t/m 24 juni 2018

DE WAANZINNIGE 
BOOMHUT VAN 
13 VERDIEPINGEN 
THEATERVOORSTELLING (9+)
t/m 3 juni 2018 
theaters door het hele land

IOERG IDUR 
NAAR HET VERHAAL VAN ROALD DAHL 

(4+)
t/m 30 juni 2019
theaters door het hele land

FIEP FIEP HOERA 
DE NATUUR VAN FIEP WESTENDORP

TENTOONSTELLING (2+)
t/m juni 2018 
Kasteel Groeneveld, Baarn

VILLA VERBEELDING
WISSELENDE TENTOONSTELLINGEN OVER 
JEUGDLITERATUUR EN -POËZIE

Literair Museum, Hasselt 
2018  

PAPIRIA 
GEWAPEND MET JE FANTASIE OP AVONTUUR 
IN EEN LITERAIR LUILEKKERLAND

INTERACTIEF AVONTUUR (7+)
Kinderboekenmuseum Den Haag, 2018 

KINDERBOEKENWEEK 2018
3 t/m 14 oktober 2018
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