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Kinderboekenweek 2018

Kinderboekenweekgeschenk-schrijver 

Jozua Douglas toert door Nederland

www.jozuadouglas.com

T/m 14 oktober 2018 
Centre Céramique in Maastricht

Nijntje heeft vakantie

30 juni t/m 28 oktober 2018
Betoverende prentenboeken

Heel 2018 (en t/m medio 2019) 
FIEP FIEP HOERA! 

100 jaar Fiep Westendorp!

speciaal gemaakt voor iedereen die

opgroeide met Nijntje, en haar nog

eens wil ontmoeten. Maar vooral

ook voor de peuters en kleuters die

nu met haar willen komen spelen!

Tentoonstelling met betoverende

prentenboeken van vader en dochter

Ronald en Marije Tolman.

Museum Meermanno Den Haag

Dat viert Kasteel Groeneveld in

Baarn met een tentoonstelling van

het werk waar Fiep Westendorp de

natuur laat spreken.

Colofon

Uitgeverij Zwijsen B.V.

Schoolbieb-advies

Verkoop onderwijs Ned.

Verkoop onderwijs België

Accountmanagers scholen

Leon Swart

Joris de Kok

Gedo Klein 

Willemijn Kuiken

Marike Verschoor

Leon Swart

Juliette Nieuwenhuis

Willemijn Kuiken

Joris de Kok

Marike Verschoor

Gedo Klein

Bart Bastiaan

Weetje: 

Het thema van de Kinderboeken-

week 2018 is ‘Vriendschap’. 

Het geschenk wordt geschreven 

door kinderboekenschrijver 

Jozua Douglas (p. 16 en 54).
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Zonnetjes zijn boeken 
voor kinderen die aan 
het begin van groep 3

kennen. Sluit aan bij 
Veilig leren lezen.

Een snelle lezer 
in groep 3? 

In elke klas zit wel een leerling die sneller 
leest dan de rest. Die boeken als het ware 

boek. Dus óók voor leerlingen met een 

“Ik heb m’n 
boek al uit …”

Hee, ik lees!: boeken voor kleuters die 
zelf kunnen lezen. De perfecte over-
gang tussen prenten- en leesboek. 

Een kleuter die al helemaal 
zelf kan lezen? 

Bolleboos: dikke boeken 
voor snelle lezers (6-9 jaar). 
Met een hoger AVI-niveau, 
maar sluiten aan bij de 
belevingswereld van jonge 
lezers.

Een échte kleine 
boekenwurm? 



alles over lezen voor leerkrachten

Kleuters samenleesboeken zijn 
boeken die je samen leest. Jij de 
linkerpagina. Leerlingen de rechter.

Een kleuter die al een 
beetje wil lezen?

Books 4 You: Engelse 
prentenboeken, strips, 
leesboeken én een 
Toneelleesboek met 
Nederlandstalige 

woordenlijsten en 
quizvragen (9-12 jaar).

Kinderen die 
Engelse boeken 
willen lezen?



SSSSTTT! 
Wij zijn 15 minuten aan het lezen

De voordelen van 15 minuten lezen per dag:

Wist je dat ...

kinderen die 15 minuten per dag lezen 1.146.000 woorden per jaar lezen? 

Meer weten?



Sluit aan bij

4-6
jaar

14,50

Rekenprentenboeken

Getallen, tellen, ordenen, sorteren, groot en klein … Nieuwsgierige 
kleuters ontdekken van alles in deze humoristische prentenboeken en 
maken zo spelenderwijs kennis met allerlei rekenkundige begrippen. 
Leuk en leerzaam tegelijk!

MONSTERnummer 10

Manon Sikkel en Daniëlle Schothorst

Wat 
ruik ik 
daar?

Rindert Kromhout en Alex de Wolf Welke is 
anders?

Rekenprentenboeken voor kleuters
Pakket

veel interactie tijdens het voorlezen 

spelenderwijs leren 

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!



Sluit aan bij

4-6
jaar

14,50

Versjes voor kleuters

Deze geweldige versjesboeken voor kleuters staan vol gedichten, rijmpjes 
en grapjes over onderwerpen die kleuters aanspreken. De boeken bevatten 
prachtige kijkplaten voor veel interactie tijdens het voorlezen. Bovendien 
zijn ze geschreven door bekende kinderboekenschrijvers.

lees, kijk en ontdek steeds nieuwe dingen 

Ieder uur 
eenavontuur

Het grote versjesboek van

Frank van Pamelen en Nicolle van den Hurk
Mijn raam

is een schilderij
Het grote versjesboek van Riet Wille en Marja Meijer

Pakket
Versjes voor kleuters

humoristische

teksten 

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!



4-6
jaar

10,-

Kleuters samenleesboeken

Dit zijn boeken voor kleuters die zelf al willen lezen. De linkerpagina’s zijn voor-
leespagina’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. 

Sluit aan bij

5,99

Kleuters samenlezen 2  

Kleuters samenlezen 1  

Pakket

Pakket

16

In het hok slaapt een geit.

Dolfje maakt haar wakker.

‘Geit, zag jij Noura?’ vraagt Dolfje. 

De geit doet een oog open. 

‘Nee, geen Noura gezien,’ zegt ze. 

17

waar

w aa r

koe

oek

zelf lezen!

voorleespagina

kleuters samenleesboek

is noura?aaw r

met tekeningen van Hugo van Look

Nieuw!



kleuters samenleesboeken 
informatief Jaarpakket  1  

kleuters samenleesboeken 
informatief Jaarpakket  2  

10

4-6
jaar

9,99

Kleuters samenleesboeken informatief

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.  

over familie

Een                 van mij
Aag Vernelen

ivan & ilia

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Pakket Pakket
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• Thema's sluiten aan bij de kleutermethode Schatkist
• Informatieve boeken voor kleuters
• Voor kleuters die zelf willen lezen
• Met foto’s en illustraties in full colour

Sluit aan bij

mees

mees

mees

mees

is dat een mus? mees met een jas.

pot
pot

pot

brr, nat!b

roos in de pot.

en sap van een bes.

ik in de pot!

te koop!

pot

pot

een pot op de kar. 

en wat nog meer?

eenvoudige tekstzelfleeswoord voorleespagina
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5-6
jaar

7,50

hee, ik lees!

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. Ze vormen een overgang tussen groep 2 en groep 3. De boeken zijn 
tevens in te zetten bij de eerste weken leesonderwijs in groep 3.

Pakket

AVI start

hee, ik lees! Jaarpakket 1

naar neef jip

hee, ik lees!hee, ik lees!eehee ik lees!

ik zon 
in de zon

hee, ik lees!

hee, ik lees!eehee ik lees!

de zee is 
van ijs

hee, ik lees!

ik wil geen kus

hee, ik lees!

bas is de baas

hee, ik lees!

daan wil weg

hee, ik lees!

hee, ik lees! Jaarpakket 2
Pakket
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• Thema's sluiten aan bij de kleutermethode Schatkist
•  Boeken die kleuters echt zélf kunnen lezen
•  Weloverwogen woordgebruik
• Overzichtelijke verhaalpagina’s

Sluit aan bij

zelf lezen!

AVI start



4-6
jaar

Telboek en letterboeken

Met het Rompompom telboek oefenen kleuters spelenderwijs met getallen tot 
en met 20. Met de letterboeken leren kleuters en beginnende lezers in groep 3 
spelenderwijs de letters en klanken van school. Al snel kunnen ze met een paar 
letters woordjes en zinnetjes lezen.  

Sluit aan bij

Rompompom

letterboek

 9,99

oog, boom boot.

Ik ben Poompoom.
Hoor maar, met oo.

En ik ben Looloo.Ik ben Peempeem.
Hoor maar, met ee.

En ik ben Leelee.

reep.eend, beer 

ooee
Zo ziet oo eruit.Zo ziet ee eruit.

oo
ee

Oo, dat is mooi!  ee, ee, ee

Rompompom

telboek

9
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

‘Wat heb jij veel dino’s,’ zegt Loeloe.
Pompom haalt zijn schouders op. 
‘Valt wel mee,’ zegt hij.
‘Echt niet,’ zegt Loeloe. ‘Het zijn er wel 1000.’
‘Bijna,’ zegt Pompom. ‘Het zijn er 9.’

[illustratie: Loeloe stalt de dino’s uit.]

9 losse en verschillende dino’s



6-7
jaar

7,50

maan roos vis leesboeken

De maan roos vis leesboeken zijn bedoeld voor beginnende lezers in groep 3,
bijvoorbeeld bij de leesmethode Veilig leren lezen. Leuke boeken om veel 
leeskilometers te maken op AVI start tot en met AVI E3.  

 maan roos vis  AVI E3

 maan roos vis  AVI M3

 maan roos vis  AVI start

Pakket

Pakket

Pakket

Sluit aan bij



op zoek
naar een ring

Rian Visser
Mark Baars

6-7
jaar

7,50

ik lees!

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.

ik lees!  AVI M3

ik lees!  AVI start

Pakket

Pakket

pas op 
voor de tor!

Rian Visser
Mark Baars



Leesbevorderingstip!

Kinderen kunnen als ze een boek uit deze serie leuk vinden verder lezen over het 
onderwerp op het volgende AVI-niveau. Van iedere schrijver zijn er vier boeken, 
om lekker te kunnen doorlezen.

Sluit aan bij

ik lees!  AVI M4
Pakket

evaar in
e mist Rian Visser

Mark Baars Dirk ielandt en ndrea ruis

aat iraat

ik lees!  AVI E3
Pakket

Aan de kant
draak! Rian Visser en Mark Baars

Dirk ielandt en ndrea ruisAc t
ne en
tien
ik kom!

oma, dat is waar. 
 een roos prikt.
 kom, we gaan op zoek.
 doe je mee
 ik neem de pijl mee. 

 roos is mis.

duidelijke illustratieszelf lezen



6-7
jaar

9,99

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 

AVI kanjers

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

Isabel Versteeg

19

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?

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.

Sluit aan bij

duidelijk beeld

op iedere 

spread een nieuw 

verhaal

AVI kanjers Start

AVI kanjers AVI M3-E3
Pakket

als ik
groot ben

Pakket



6-7
jaar

13,99

AVI meegroeiboeken

Speciaal voor beginnende lezers die dikke boeken willen lezen: de AVI mee-
groeiboeken. Deze boeken bevatten ieder 144 rijk geïllustreerde pagina’s. 
In het boek loopt de moeilijkheidsgraad geleidelijk op, van AVI start naar M4.

Sluit aan bij

119

Een motor op je rug!

‘Riet kan ook iets doen,’ zegt de stem.

‘Zij heeft een motor op haar rug.

Daarmee kan ze in jouw richting vliegen.

Maar dan moet ze de motor eerst aanzetten.

En dat moet jij h
aar vertellen.

Ze kan mij niet horen.’

Piet knijpt zijn handen om het stuur.

‘Dat ga ik meteen doen!

Riet!’ gilt hij hard naar de Rietstip.

‘Jij hebt een motor op je rug.

Daarmee kun je naar mij vliegen.

En ik ben al op weg naar jou.’

De stem legt uit hoe Riet 

de motor kan aanzetten.

17pim met de kar 

piet zit voor de hut,

met riet.

fijn in de zon.

piet zegt: ‘ken je pim?

het was een maat van me.

ik zag hem al een poos niet.’

‘ik weet van pim,’ zegt riet.

‘maar ik zag hem nog niet.

was hij niet met een kar aan zee?’

AVI meegroeiboeken Start t/m M4
Pakket

het boek begint 

makkelijk ...

 ... en eindigt op een 

hoger AVI-niveau!

hou bij op welk 

niveau je al leest,

kijk naar het 

raketje!

Kerntitel 2018 



20

Leesseries bij Veilig leren lezen kim-versie

Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Zwijsen ont-
wikkelde een uitgebreide serie leesboeken die precies aansluiten bij Veilig 
leren lezen. Dertien leesseries op verschillende leesniveaus met een maan-, 
zon-, of steraanpak.

Variatie doet lezen

ook

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

Leesseries per kern

pakket aantal 
maan

aantal 
zon

aantal
ster

aantal 
voorleesboek totaal ISBN prijs

1

3 3 3 1 10

3 3 3 1 10

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

3 3 1 13

Leesseries op niveau
30 titels

12 titels
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Leesvoorkeur

Als beginnende lezer moeten kinderen van alle soorten boeken en schrijfstijlen kunnen proeven. 
Alleen op die manier ontwikkelen ze hun leesvoorkeur optimaal. En als ze eenmaal de smaak te 
pakken hebben, zijn beginnende lezers niet meer te stoppen. Met het grote aanbod leesboeken 
bij Veilig leren lezen is de leeshonger van iedere lezer te stillen. De beste stimulans om te lezen, 
is plezier in lezen!

Sluit aan bij

Start

·

Pakket

18 19

voorleesboek

verhaal

strip

informatief

kijk en lees
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Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

Kern 2Kern 1

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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Kern 4Kern 3

verhaal

ik mis noor

verhaal

ik pik een bes

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek



Kern 6Kern 5

Pakket Pakket

Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek



Kern 7 Kern 8

verhaal

vos wil ook 
ziek zĳ n 

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek



Pakket Pakket

Kern 9 Kern 10

toneellezen

Joep Snoep

Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek



Kern 11 Kern Afsluiting

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek



6-8
jaar

10,-

Lees en weet

Informatieve AVI-boeken voor beginnende lezers in groep 3. Over aansprekende 
thema’s zoals helden en pretparken. De boeken bevatten infographics, strips 
en kijkplaten en zijn humoristisch en toegankelijk. Het AVI-niveau in de boeken 
varieert van AVI start t/m E3.

Sluit aan bij

Lees en weet 1

   ELF MAKEN: ballonraket
Dit heb je nodig

ballon

plakband

niet buigzaam plastic rietje

2 stoelen

5 meter dun touw

Zo doe je het
Stap 1

op en knijp het tuitje dicht, zodat de lucht erin 

Stap 2
l het andere eind van het touw door het 

e. Trek het touw strak en bind het einde vast

de andere stoel. Zorg dat het touw strak 

pannen staat tussen beide stoelen. Schuif 

rietje naar het midden van het touw

p 4

Z

16 17

Pakket



6-12
jaar

Moppenboeken

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 en gevorderde lezers, tot moppen voor dyslectische lezers. 

Sluit aan bij

vanaf 

7,99

moppenboek

Die mop is top!
nog een mop  !

Moppenboeken groep 3
Pakket

grappen op 

AVI-niveau
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AVI Strips AVI M4 - E4
Pakket

Vlieg op, Piet parkiet! Mooie beestenDe ruil van Willem Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

6-10
jaar

10,-

AVI strips

Zwijsen ontwikkelde deze AVI strips speciaal voor kinderen in groep 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.

AVI Strips AVI M3 - E3

AVI Strips AVI start

Pakket

Pakket

Piet en Riet
hebben een geheim 

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 4

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 4
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•  Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb
•  Perfecte verleiders voor kinderen die niet van lezen houden
•  Met duidelijk leesbaar lettertype 
•   Over uiteenlopende onderwerpen zoals dieren, feest en avontuur

Sluit aan bij

14

24

15

25
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AVI Strips AVI M5 -E5
Pakket

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

Een ongelooflijke 
safari

Rafa wil drummen Juf Nix snoept 
(niet meer)

6-10
jaar

10,-

AVI strips

Zwijsen ontwikkelde deze AVI strips speciaal voor kinderen in groep 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.

AVI Strips oblong M3 - E3 - M4Pakket

Tamara Bos en Juliette de Wit

help, ik ben een mug!

Blijf van Big af!
Jan Paul Schutten en Heleen Brulot

Robot Rikko knapt het op!

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 5

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 5
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26

Zullen we een wedstrijdje doen?

Goed. Wie het eerst 
bij de ingang is.

Opname 10: we rijden 
op zebra’s. 

Daar is de kassa!

Ik hoop dat alles er goed 
op staat.

Zie je dat? Onze de jeep is hier. Jammer dat het nu al afgelopen is.

Het was zeker een mooi avontuur, 
jongen. 

27

Alstublieft mevrouw. 
Was alles naar uw zin?

Het was heel 
bijzonder. 

Wauw! Dit was te gek. 
Dit ga ik aan al mijn 
vriendjes laten zien.

Hé, mijn filmcamera 
is weg.

WAT!?

Mag ik de mayonaise?

Die hamburgers zijn heerlijk!

Haha! Moet je die jongen zien.

Ik ben dol op 
natuurfilms met 
wilde mensen.

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

Sluit aan bij



Sluit aan bij

technisch uitdagende verhalen 

voor jonge kinderen

aansprekende 

onderwerpen

6-9
jaar

12,99

Bolleboos

Voor kinderen die snel leren lezen, is het vaak lastig om leuke boeken te vinden. 
Voor deze jonge leesbollebozen is er de serie Bolleboos. Een serie met verhalen 
die extra uitdagend zijn om te lezen. De thema’s zijn gevarieerd.  Zo biedt 
Zwijsen jonge lezers volop keus in extra pittige boeken.

Bolleboos middenbouw 1
Pakket

Joke
Reijnders

Henk 
Hardeman

Janneke
Schotveld

Annemarie
Bon

Marco
Kunst

Aag
Vernelen

Manon
Sikkel

Anneke
Scholtens

1

Jarin en opa

arin!
arin schiet overeind. iemand kan zo hard roepen

als zijn opa. et galmt helemaal van beneden langs
de muren omhoog.

et is nog hartstikke vroeg, maar opa is altijd op tijd

e ei wordt zwart!
arin klimt uit bed en opent de gordijnen. Buiten is

het lekker weer. arin ziet de zon in het water van de
rivier. ijn houten bootje dobbert als een eendje op
het water. ls hij zijn ogen dichtdoet, ziet hij zichzel
in het bootje zitten. ijn armen zijn iets dikker en
gespierder dan in het echt. En hij roeit het mooiste
meisje van de klas. isla heet ze. e is nieuw en alle
jongens zijn verlie d op haar. arins beste vriend Mees
denkt zel s dat ze niet echt is, zo mooi is ze.

R !
arin schrikt wakker uit zijn dagdroom. k kom al!

Met vier treden tegelijk springt hij de trap a . ls hij
gewoon naar beneden loopt, duurt het uren voor hij
zijn gebakken ei kan eten. arin woont namelijk niet
in een huis, maar in een kasteel.

hoog AVI-niveau

Kijk op landvanlezen.nl 

voor gratis extra materiaal 

bij deze boeken!



Game-lezen AVI E4
Pakket

7-9
jaar

10,-

Game-lezen

De boeken van Zar staan vol avonturen die zich afspelen in een spel. Met 
deze nieuwe serie van schrijver Rian Visser kunnen kinderen in groep 4 
lekker doorlezen over vertrouwde personages en een bekend onderwerp. 
Leuk voor gameliefhebbers!

Sluit aan bij

•  Serielezen over games
•   Vol avonturen die zich in

een spel afspelen
•   Aansprekende tekeningen 

met game-uitstraling
•  Lekker doorlezen op AVI E4
•   Met extra materiaal voor in 

de klas op landvanlezen.nl 

           

Rian Visser & Mark Baars

Zar Zar            en het
     vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

ZarZar        en 
  de zwevende
     zombies

Rian Visser & Mark Baars

Zar
Tip voor de 

Kinderboeken-

week!



pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

toneellezen

en de zaak van 
de schildpad

moppenboek

Die mop is top!

versjes

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

juf?de

wat 
doen we

met

4-9
vanaf 

5,99

AVI-lezen met Paul van Loon 

Vanaf nu kunnen ook de allerjongste lezers genieten van Paul van Loon. Ter 
gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als schrijver, verschijnt dit gloednieuwe 
AVI-pakket met Paul van Loon-boeken voor kinderen van 4-8 jaar. 

AVI-lezen met Paul van Loon
Pakket

strip Echte  
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

kleuters samenleesboek

is noura?aaw r

met tekeningen van Hugo van Look



ga niet naar het bos!

ik loop op de maan.

kijk maar eens goed.

dan zie je mij staan.

ik ben die vlek die je daar ziet.

soms zie je me en soms ook niet.

ik op de maan

10 11

Sluit aan bij
• Spannende boeken voor beginnende lezers
•  Van AVI start t/m AVI E4
•   Kleuters samenleesboek, versjesboek, AVI-strip, moppenboek, 

verhaal en toneelleesboek
•   Geschreven door de populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon

10

Een zaak

Het is zaterdag, halfelf. 
Ik zit in mijn kantoor en eet een reep. 

Repen zijn goed voor je hersens. 
En voor je ogen. 
Opeens klinkt er een muziekje. 
Dat is mijn mobiel. 
(Als je Floor speelt, mag je ook Huub zijn.)

Sam Hallo, met meester-speurder Sam Schoffel.
Floor Met Floor.

Sam, help me!
Ik ben Ben kwijt.
Boehoehoe …

Floor huilt.
Ik hoor haar hard snikken.

Sam Floor Huub

Sam Kom maar snel, Floor.
Nu meteen.
Huub en ik helpen wel.
En neem een reep mee!

Huub kijkt naar me op uit zijn mand.

Sam Werk aan de winkel, Huub!
Een zaak!

Huub Waf waf.
Woef!



6-9
jaar

8,99

Samenlezers

Samenleesboeken bieden de combinatie van voorlezen en zelf lezen. Ze bevatten 
teksten op een eenvoudig leesniveau én een iets hoger leesniveau. Zo kunnen 
beginnende lezers met de hulp van een meer ervaren lezer al heel snel een echt 
verhaal lezen. En dat komt het plezier in lezen ten goede natuurlijk!

De dieren 
gaan los

s a m e n l e z e r s 

Weg bij de heks!
Mireille Geus en Jeska Verstegen

s a m e n l e z e r s 

In de nacht
Wouter Kersbergen en Jan van Lierde

s a m e n l e z e r s 

appelflap?

struikgewas?

held
endaad?

Het laatste 
wachtwoord

s a m e n l e z e r s 

Wat een 
snertweer!
Mirjam Mous en Marja Meijer

s a m e n l e z e r s 

De kluts 
van kip

s a m e n l e z e r s 

Waar zijn papa 
en mama?

s a m e n l e z e r s 

Het geheim van 
Guus

s a m e n l e z e r s 

Samenlezers groep 4

Samenlezers groep 3

Pakket

Pakket tekst voor 

beginnende lezer



Sluit aan bij

• Ook geschikt voor tutorlezen
• Leuk én leerzaam
• Duidelijke verdeling van teksten voor beginnende en gevorderde lezers
• Met extra materiaal op landvanlezen.nl

tekst voor 

gevorderde lezer
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Agent Pol wordt nu heel ongeduldig. Hij heeft meer dan
genoeg van Emma. Hij probeert beleefd te blijven, maar
aan zijn stem hoor je hoe moeilijk hij dat vindt.

agent Pol Hij wordt ook verdacht van het 
binnendringen van een kinderkamp! En van
het ongevraagd gebruiken van een kano die
niet van hem is. Maar daarvan is geen aangifte 
gedaan. En van die mais wel! Dus daarvoor
pak ik hem nu op ... Mee!

Emma Mais gestolen? Dat heeft HIJ niet gedaan. Dat 
heb IK gedaan.

Iedereen kijkt Emma verbouwereerd aan: agent Pol, Jannes 
en Joep.

Met de tram

Mama en ik hebben het paleis op de Dam bezichtigd. Het was 
hartstikke interessant en mooi! Als we naar buiten komen, zegt 

mama dat ze nu eerst naar de markt wil. Ik verheugde me net zo op 
de winkelstraat! Wat gebeurt er ineens met me? Mijn stemming slaat 
plotseling om en ik word boos op mijn moeder, terwijl dat helemaal 
niet mijn bedoeling is! Ik doe mijn uiterste best om aardig te zijn, 
maar alles komt er kattig uit.

Hachi Kijk uit!
mama Hé duiven, een beetje aan de kant, wegwezen!

Mama wuift met haar hand, om de duiven naar de kant te jagen. 
Het hele plein zit er vol mee.

Hachi Waar komen die duiven allemaal vandaan?
mama Onbegrijpelijk, hè. Ken je het liedje nog dat ik 

altijd voor je zong?

Mama pakt Hachi bij haar hand en samen lopen ze tussen de
duiven door, naar de overkant van de Dam.

Hachi mama

Samen 

6-12
jaar

vanaf 

9,99

Toneellezen

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. 
Ze voeren eigenlijk een toneelstukje op. De teksten bestaan voornamelijk uit 
dialogen. Toneellezen bevordert het leesplezier en het lezen met intonatie.

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Toneellezen groep 5

Toneellezen groep 4

Toneellezen groep 3

Pakket

Pakket

Pakket



Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

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

Sluit aan bij

97

Dief Emma

Jannes, Joep, agent Pol en ik staan in het bos. Ondertussen 
zijn Anneke en Michiel er ook bij komen staan. En daar 

komt net buurman Bernhard aan gelopen. Met zijn hond. 
Als je agent Pol speelt, ben je ook Anneke.

agent Pol Dus jij beweert dat j jij die mais gestolen hebt?j

Agent Pol wijst heftig naar Emma. Die blijft juist heel
rustig.

Emma Ja.
agent Pol Dat kan helemaal niet. Die mais is ’s nachts 

gestolen.
Emma Dat klopt.
agent Pol Wacht even ... heb jij  ... een meisje ... eenj

kind nog ...d ’s nachts mais gestolen?s
Emma Ja.
agent Pol Dat geloof ik niet.

agent PolEmma Anneke

 hardop lezen!

wie speelt 

welke rol?

TONEELLEZEN

Toneellezen groep 7+8

Toneellezen groep 6

Pakket

Pakket

21

Hachi Douw niet zo duifies, iedereen komt aan de beurt.
mama Niet in mijn oren prikken, ’t zijn zulke

dommeriken.
O, wat ben jij mooi gekleurd.
Duifies, duifies, kom maar bij Ge
Zal je niet vechten om één zo’n er
Duifies, duifies, wat zijn ze mak.
Zeventien duifies
boven op het dak.

Hachi Zullen we naar de Bijenkorf gaan?
mama Laten we nu eerst naar de markt gaan, anders lopen

we misschien met overvolle tassen door de stad.
Hachi De markt, de markt, dat kan ik in mijn eigen dorp

ook wel.
mama Nee, dit is een heel bijzondere. De Albert

Cuypmarkt in Amsterdam is wereldberoemd. Daar
zouden we toch naartoe gaan?

Hachi Maar we kunnen toch wel veranderen? Ik wil naar
de Bijenkorf.

Mama staat stil, vlak voor de trambaan. Ze kijkt Hachi
doordringend aan.

mama We gaan niet zeuren, hè?
Hachi Hoezo zeuren, wie zeurt hier nou? Ik stel alleen

maar voor om naar de Bijenkorf te gaan en jij wilt
per se naar die markt van je.

mama Zeg tante Bet, ik vind hier niets aan. Gaan we
gezellig een dagje naar Amsterdam, en binnen een
uur sta jij al midden op de Dam te mokken. Hier
heb ik geen zin in.

Hachi Alsof ik daar zin in heb.



7-10
jaar

vanaf 

9,-

Leesseries bij Estafette

Lezen in groep 4 en hoger: 

variatie is het sleutelwoord!

van groot belang dat kinderen vrij kunnen lezen 

in boeken naar keuze. Deze nieuwe boekenseries 

voor kinderen van 7 tot 10 jaar hebben voor ieder 

kind boeken op maat. 

‘Prachtige nieuwe boeken, wat een variatie! 

Geweldig om onze schoolbieb mee aan te vullen.’

Het dierenlied
voor 

meester Frank

Wie is er bang 
voor een draak?

bies van ede

Een ongelooflijke 
safari

rgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!

informatief

kijkverhaal strip

toneelversjesmoppenfictie



Vlieg op, Piet parkiet! Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

Pakket Leesserie Estafette groep 4

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

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

Op en top
een topkok!

tamara bos

Wie is er bang 
voor een draak?

bies van ede

Schat 
in zicht!

eus roovers
Juf gaat trouwen

elisabeth mollema

  De ballon
van Sam

Klik op 

play-button 

voor het 

filmpje



Een ongelooflijke 
safari

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

Baas
pindakaas!

marly van otterloo

Stelletje
apenkoppen!

selma noort

 Met opa
door Europa

tamara bos

verboden!
Lezen

anneke scholtens

rgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!

Het dierenlied
voor 

meester Frank

7-10
jaar

vanaf 

9,-

Leesseries bij Estafette

Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten: 
van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken 
en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils. 

Pakket Leesserie Estafette groep 5

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

Klik op 

play-button 

voor het 

filmpje



Leesserie Estafette groep 6

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

Otto’s ongelofelijke 
onderzeeër

Doornboosje

     De
goudgravers
       van  
        Aruba

Lizzy van Pelt

Annemarie van den Brink
Jolanda Horsten

       Niet 
      bijten!

Stefan Boonen

Mireille Geus

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

Fiona Rempt

Hoera, een mop!    Gekke
 giebelgriep

Linda Vogelesang

O ’s en o ’s
stelen niet

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

Pakket



Het ding op het pleinHet ding op het plein
Johan Klungel

Ben Benieuwd
en de Ruimtelus
Ben Benieuwd

en de Ruimtelus

Gerard Leever

Samen één team
voetbalmeiden

Nepper dan
nepnieuws

Rian Visser & Heleen Brulot

De robots
staken!

Help!

10-12
jaar

vanaf 

9,-

Leesseries bij Estafette

Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten: 
van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken 
en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils. 

Pakket Leesserie Estafette groep 7

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

verschijnen
december 2018 



Leesserie Estafette groep 8

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

Wie wil er nou  
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE

CIS MEIJER

MARCEL

VAN
DRIEL

JULIAN

JONATHAN

YET
TA

BIES VAN EDE

Brugkidz   alentijn
 in de modder

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

Pakket

verschijnen
december 2018 



Wat is plasticsoep?
Je eet buiten een waterijsje en je gooit de plastic verpakking 

op de grond. Door de wind waait de verpakking weg en die 

komt na een poosje in een sloot of rivier terecht. De rivier 

stroomt naar zee en zo belandt het ijspapiertje in de zee.

Er zijn veel mensen die plastic laten slingeren op straat, in de 

natuur of aan zee. Boterhamzakjes, flessen, tassen, slippers, 

schepjes, noem maar op. Dat gebeurt in Nederland, in Europa, 

op de hele wereld. Een groot deel van al dat zwerfafval komt 

bij elkaar in zee. 

Door de zon, de wind en de golven breekt al dat plastic in 

steeds kleinere stukjes. Ze drijven, zweven in het water of 

zinken naar de bodem. Die grote en kleine stukken plastic zijn 

samen één grote plasticsoep. Net als stukjes groente in een 

pan soep.

Plasticsoep

1010 11

7-10
vanaf 

9,-

Informatief Middenbouw

Een nieuw pakket samengesteld  met alleen de informatieve boeken uit de Estafette 
Leesseries groep 4, 5 en 6.  Deze boeken zijn dus ook weer terug te vinden in de 
pakketten Leesseries uit Estafette groep 4, 5 en 6.

Informatief Middenbouw 
Pakket

Jolanda Horsten
Annemarie van den Brink



Sluit aan bij

Goed bezig!
Het begint bij DOEN
Het dringt tot steeds meer mensen door.

Bij kinderen, grote mensen, scholen, fabrieken

en toeristen. Iedereen kan op zijn eigen manier

iets doen tegen plasticsoep. Want het begint bij

DOEN. Doe je mee?

In plaats van ballonnen
Iets te vieren? Binnen kan dat prima met

ballonnen. Buiten kan het ook leuk anders. 

Wat denk je van bellen blazen, een piñata, een

optocht met lampionnen of een boom planten?

Plastic jutten
Ben jij een goede jutter? Jut dan plastic op het

strand of gewoon bij je in de buurt.

Plastic project
Steeds meer scholen komen in actie tegen

plasticsoep. Organiseer een project met

plastic bij jou op school. Wat dacht je van 

een workshop kunst maken of uitvinden met 

plastic? Op de website van de Plastic Soup

Foundation Junior vind je nog meer ideeën.

42

Melati en Isabel Wijten zijn twee Nederlandse 

zussen die zijn geboren op Bali. Daar komen

heel veel toeristen en het eiland ligt vol met

afval van plastic tasjes. De meiden zetten zich in

om plastic tasjes op Bali te verbieden.

Nieuwe ontdekkingen doen
De studente Nila Patty komt ook uit Indonesië, 

waar heel veel plasticafval in de zee terechtkomt.

Ze won de tweede prijs met een wedstrijd

over het milieu. Ze bedacht een plan voor een 

machine om plastic te recyclen. Ook wil ze 

lessen geven over plastic en recycling.

Lang zullen ze leven
Plastic kan prima een tweede leven krijgen. 

Plastic flesjes kun je goed recyclen. Bijvoorbeeld 

tot nieuwe flessen, draad om kleren van te 

maken of bakjes voor fruit of groente. Ook van

hard plastic kun je van alles maken. Een frisbee,

krat of buis, bijvoorbeeld. En wat dacht je van 

een regenpak, broodtrommel, toetsenbord of 

tennisbal?

Goed bezig! Doe je ook mee?

43

•  Informatieve boeken voor kinderen van 7-10 jaar
•   Over niet-alledaagse onderwerpen als tuinieren, plasticsoep en hoe maak je een boek
•  Vol met tekeningen, foto’s en infographics
•  Leuk en handig voor een spreekbeurt of boekbespreking
•  Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school

29

Red de dieren
Slikken en stikken
Het vele plastic in de zee en de oceaan is een groot probleem voor de

dieren en vogels die er leven. Zeedieren, zoals een dolfijn, zeehond of 

schildpad, kunnen verstrikt raken in een touw, vislijn of net. Het scherpe

plastic knelt een vin af of het dier loopt een wond op. Dan raakt het 

verzwakt of kan niet goed meer zwemmen. Soms stikt het zelfs.

Hé, een lekker hapje! Een dier dat in zee leeft, kan het verschil tussen

voedsel en plastic soms slecht zien. Zo eet een schildpad graag kwallen. 

Een gerafeld stuk plastic van een tasje, dat in het water zweeft, ziet hij aan 

voor een lekkere kwal. Van ander plastic denkt hij dat het een heerlijke 

waterplant is.

Ook dieren op het land verwarren plastic met eten. Het plastic komt in

hun maag en verstopt hun darmen. Echt voedsel past er dan niet meer bij. 

Daardoor wordt een dier snel zwak en kan het doodgaan.

De meeste dode noordse stormvogels die gevonden zijn langs de kust

d N d h dd l ti i h

Jij bent om op te eten! 

Jij niet, zak!28

Voor leergierige 

lezers!



Neem allebei een rol aan en lees 
samen een boek. Met Toneellezen 
voer je al lezend een toneelstukje 
op. Voor groep 3 t/m 8. 

In elke klas zit wel een leerling die niet van 
lezen houdt. Voor wie het leesuurtje niet 
snel genoeg voorbij kan zijn. Ook voor deze 
kinderen zijn er boeken waarvan hun  
sneller gaat slaan. Kijk mee!

“Ik vind lezen 
stom!”

kan écht. Er zijn moppen-
boekjes voor beginnende 
lezers in groep 3 (van AVI 
M3 t/m E4). 

Grappige boekjes 

Doe een toneelstukje

AVI strips: strips met een 
AVI-niveau. De tekeningen 
helpen de tekst beter te 
begrijpen. Voor groep 3-5.  

Een strip is ook 
lezen!



alles over lezen voor leerkrachten

AVI kanjers zijn verhalenbundels 
voor beginnende lezers in groep 3. 
Geen lange hoofdstukken, maar op 
elke spread een nieuw avontuur.  

Korte verhalen

De series Supermeiden 
en B.O.J. zijn er 
speciaal voor meisjes/
jongens. Aansprekend, 
kleurrijk, stoer en 
gezellig (vanaf groep 4).   

Voor jongens/
meiden

als ik
groot ben



redt de
kreeften!

SuusMariken
Jongman

Supermeiden Dieren AVI E4
Pakket

Suus
redt de 

ie ige ond!
S uSuus

redt de 
papegaai!

7-9
jaar

10,-

Supermeiden

Supermeiden is een nieuwe serie van Zwijsen. Het zijn kleurrijke en gezellige 
boeken over stoere meidenonderwerpen. Met deze serie kunnen meiden lekker 
doorlezen op hun eigen AVI-niveau. 

en de bruidstaart
Kit en Kaat

Jolanda
Horsten

en de taart
voor oma

Kit
en

Kaat
Jolanda
Horsten

Kit
en

Kaat
en de ver oden

a edstri d

en don er lan 
it en aat liggen op aats bed.

De krant ligt tussen hen in.
it leest het stuk over de bakwedstrijd

nog een keer.
k wil zo graag meedoen,  zegt ze.
k heb echt zin om een lekkere taart te maken.

e geven nog niet op,  zegt aat.
e zullen wel moeten,  zegt it.
e kunnen moeilijk stiekem bakken.

aat kijk haar aan.
Dan slaat ze it op haar schouder.

e bent geweldig,  zegt ze.
at een goed plan.

e gaan stiekem bakken.
Dat lukt nooit,  zegt it.
Er is altijd wel iemand in de keuken.
e vader.

 je moeder.
 de hulp.
lopt,  zegt aat.

Behalve 
e rolt met haar ogen.

Behalve  als het nacht is.
Dan slaapt iedereen.

it lacht.

il je midden in de nacht gaan bakken
a, waarom niet
mdat het niet mag.
mdat we dan moeten slapen.
mdat ze boos worden.
mdat 
top maar!  zegt aat.

k hoor het al.
e dur t niet.
k dur  alles,  zegt it.

ok een taart bakken midden in de nacht
ok een taart bakken midden in de nacht.

Dan doen we dat,  zegt aat.
e gaan vrijdagnacht bakken.

Dan blij jij bij mij slapen.

aansprekende tekst voor meiden

Pakket
Supermeiden Bakken AVI M4



• Gezellige leesboeken speciaal voor meiden
• Goedgekeurd door ons eigen meisjespanel
• Inclusief tips voor boekbespreking
• Met leuke informatie over de schrijvers  

De kooi

ierrrr blijven, jij!  schreeuwt de kapitein.
ij springt uit zijn bed en graait naar uck.
ij lijkt op een enge inktvis met tentakels.
uck rent de gang op. 
e moet snel mogelijk naar haar boot.

Misschien redt ze het nog!
e hoort de stampende voetstappen van 

kapitein Brulboei. 
ndringer aan boord!  roept hij. 

De kapitein bonkt op de deuren in de gang.

33

e rent het dek op.
Even is ze in de war.

elke kant was het ook alweer op
e aarzelt een seconde.

Een seconde te veel.
a, ik heb je!

wee sterke handen grijpen haar vast.
aat me los! schreeuwt uck.

Maar de kapitein laat haar niet los.
ij tilt haar omhoog en kijkt haar aan. 
ij bent zeker zo n piratenkind, h
uck zegt niks.

Dacht je dat je zomaar even mijn pet kon stelen
a!

Dat overkomt me niet nog een keer, kleintje.
og een keer  denkt uck.

Maar ze houdt haar mond dicht.
e voelt tranen opkomen.

Die slikt ze weg.
ie je wel, ze is een piraat van niks.
et was zo makkelijk en nog verpest ze het.

, baas, wat heb je nou gevangen
Een van de matrozen komt slaperig uit de kajuit.

ij hee t een streepjesp jama aan.

Sluit aan bij

ook voor stoere meiden

Supermeiden Theater AVI E5Supermeiden Piraten AVI M5
PakketPakket

e ter
Monique 

van der Zanden

Een nieuwe ster voor

e ter
o orn

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!



‘Wat een talent!

Stiffie of stift
De speler schopt met de punt van zijn schoen 
onder de bal. 
Hierdoor gaat de bal met een boog naar voren. 

32

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

7-12
jaar

vanaf 

10,-

B.O.J.

B.O.J.: Boeken Over Jongens. Deze serie is speciaal voor jongens in de midden- 
en bovenbouw. Met de B.O.J.-serie lezen jongens met plezier. B.O.J.-boeken 
zijn stoer, vol avontuur en humor én met jongens in de hoofdrol. Uiteraard 
goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!

B.O.J. Voetballen AVI M5

B.O.J. Ridders AVI E4

B.O.J. Uitvindingen AVI M4

Pakket

Pakket

Pakket
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• Grappig en razend spannend
• Vol illustraties en grapjes in de tekst
• Zijn toegankelijk geschreven
• Hebben korte hoofdstukken en veel cliffhangers
• Gaan over ... jongens natuurlijk!

B.O.J. Freerunners

B.O.J. Max, Milan en Makoto

 B.O.J. V3&K AVI E5B.O.J. Brent AVI E5

Pakket

Pakket

PakketPakket

Sluit aan bij



Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

7+
jaar

8,99

Wist je dat?

Deze humoristische informatieboekjes over dieren staan vol weetjes en grapjes. 
Handig voor een spreekbeurt. De handzame non-fictie boeken bevatten een 
verhaal in stripvorm, aangevuld met weetjes en feiten over de dieren. De boeken 
zijn laagdrempelig door weinig tekst en veel illustraties.

Wist je dat? 1
Pakket

O l i f a n t e n

lach
én

leer

W o l v e n

lach
én

leer

Nieuw!

Nieuw!



• Informatieve boeken vol humor
• Voor jongens en meisjes
• Laagdrempelig door weinig tekst en veel kleuren illustraties
• Zeer geschikt voor kinderen die lezen niet leuk vinden

Sluit aan bij

Wist je dat? 2
Pakket



9-12
jaar

Books 4 You

Deze Engelse boeken sluiten aan bij de Engelse lessen in groep 6, 7 en 8. Er zijn  
prentenboeken, stripboeken, dikke leesboeken en een toneelleesboek. Door deze 
diversiteit vindt iedere lezer een Engels boek op maat. De boeken zijn verrijkt met 
Nederlands-talige informatie, woordenlijsten en leuke quizvragen.

Engelse boeken
Pakket

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis extra materiaal bij deze boeken!

Er zijn werkbladen, digibordlessen en luisterbestanden om het lezen 

makkelijker en nóg leuker te maken.

vanaf 

7,50 



• Engelse (gebonden!) leesboeken voor kinderen
• Met handige, uitklapbare woordenlijst
• Nederlandstalige informatie
• Sluit aan bij het Engels op school
• Because reading is fun!

Woordenlijst 

twins tweeling

join mee mag

gear spullen

black slopes zwarte pistes  

(zwarte pistes zijn de 

moeilijkste skipistes)

k

stripverhaal

gekleurde woorden 

staan hieronder

uitgelegd

lees wat deze 

woorden betekenen 

in de woordenlijst

prentenboek



-

Speciaal 
herschreven

“Ik vind lezen 
moeilijk …”

-

Hulp bij het lezen

Informatieve 
boeken



alles over lezen voor leerkrachten

Doe het samen

-

Lol tijdens het 
lezen



9+
jaar

9,99

  Voor ieder dyslectisch kind een boek

•  Zoeklicht dyslexie: 

•  Zoeklicht dyslexie toptitels: 

•  Zoeklicht dyslexie informatief: 

• 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
• Luisterfragmenten op landvanlezen.nl

Moet je die Mop zien!

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.



Sluit aan bij

Plassen Tientjes

20 21

Raden maar …

als er vlooien in het water zijn

een bril

een tong

een ster

een muis

omdat het weekdieren zijn

je naam

een tennisbal

Zoek het woord

44 45



vanaf 

7+
vanaf 

12,99

Makkelijk lezen met

Zwijsen en Disney bundelen hun krachten! De prachtige verhalen van Disney 
worden dankzij de deskundigheid van Zwijsen leesbaar voor iedereen. 

© Disney

De originele Disney boeken 

maar dan hertaald en eenvoudiger!

Zwijsen is al 35 jaar 
toonaangevend voor 
kinderen met lees-

problemen en dyslexie.

  GIDS   
      VOL 
 GRAPPIGE,
      GEKKE
  WEETJES

  & 
      KNUTSELS

Draag
nooit een 

cape!
En andere tips voor superhelden

Het verhaal van Anna & Elsa

J ENNIFER  DONNELLY

Makkelijk lezen met Disney
Pakket



•  De originele Disney boeken hertaald en eenvoudiger
•  Korte zinnen, elke zin op een nieuwe regel en een speciaal lettertype
•  Sluit 100% aan bij school 
•  Ook geschikt voor kinderen met dyslexie

Sluit aan bij

Wist je dat je overal mee kunt vlechten?

Sinds ik kan vlechten, vlecht ik met alles wat buigt.

16

Franse vlecht

Vlecht ook eens met wol,

bloemsteeltjes of takjes.

Maak er een armband, enkelband

of hoofdband van.

Zie je deze schattige bandjes,

gemaakt van draad en lint?

Cassandra en ik hebben die voor

elkaar gevlochten.

17

‘Kom op!’ roept Takel zo hard hij kan.

‘Je kunt het.’

‘Deze is voor jou, Takel!’ roept Bliksem.

Hij steekt zijn tong uit

en dan scheurt hij over de eindstreep.

Als eerste, JA!

Otto en Gudmund gaan nog niet naar huis.

Ze blijven nog een paar dagen.

Dat vindt Bliksem te gek.

‘Bij racen gaat het niet alleen om winnen,’

zegt hij.

‘Weet je wat pas echt belangrijk is?

Vriendschap en heel veel lol.’

En dat vindt de rest ook.

Chick leert een race-lesje

Bliksem scheurt over de nieuwe race-baan

van Radiator Springs.

Die baan is te gek.

Bliksem geeft les in racen.

Dat doet hij op de race-school van Doc.

Is hij een uur vrij?

Dan rijdt hij vaak rondjes op de baan.

Daar komt zijn oude vriend Doc aan.

Doc is de baas van de race-school.

‘Hé,’ plaagt Doc.

‘Is dit het beste wat je kunt?’

Bliksem wil iets stoers terug zeggen,

maar daar komt Takel aan.

Die doet weer eens gek.

Hij rijdt achteruit

en botst bijna op Bliksem.

‘Kijk maar uit, Bliksem!’ roept hij.

korte zinnen

elke zin op een nieuwe regel

speciaal lettertype



8-12
jaar

12,50

Zoeklicht dyslexie informatief

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.

Zoeklicht dyslexie informatief
Pakket

ENTER 
de GAME 
    zone 

(als je durft)
Monique van Hest

Wat slim, 
een 

ROBOT! 
    Rian Visser

  
 ze  
leven   overal!

GEKKE
DIEREN,

Anja Vereijken

  
   vol  Mode

Oh la la 
een BOEK

DANSEN
      is 
stoer, 
MAN! Sanne de Bakker

Een spannende 

GIDS door 
    het 

Rijksmuseum

SURVIVAL,
zo 
  doe
   je   DAT

Ruben Prins



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!

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!

MODE:  
beetje maf  

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

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

4 55

•  Informatieve boeken voor dyslectische lezers
•  Handig voor spreekbeurten
•  Lage AVI’s, maar beslist niet kinderachtig
•  Speciaal dyslexie lettertype
•   Met uitvouwpagina’s voor extra informatie 

en ondersteuning 

Sluit aan bij



7-9
jaar

11,99

Zoeklicht dyslexie middenbouw

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

Zoeklicht middenbouw 1
Pakket

Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het 

voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici. 

beluister deze tekst op landvanlezen.nl 



• Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen
• Boekbesprekingstips
• Info over schrijver en illustrator

Sluit aan bij

Zoeklicht middenbouw 2
Pakket

gekleurde woorden staan uitgelegd op uitklappagina’s



Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het 

voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici. 

10-12
jaar

12,99

Zoeklicht dyslexie bovenbouw

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

Zoeklicht bovenbouw 1
Pakket

overzichtelijke verhaalpagina’s



• Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen
• Boekbesprekingstips
• Info over auteur en illustrator

Sluit aan bij

Zoeklicht bovenbouw 2
Pakket

gekleurde woorden staan uitgelegd in woordenlijst



8-12
jaar

Zoeklicht dyslexie toptitels

Deze toptitels van bekende kinderboekenschrijvers wil iedereen lezen. Voor kinderen met 
dyslexie zijn de boeken toegankelijk gemaakt door ze te herschrijven. Dezelfde spannende, 
grappige en mooie verhalen, maar dan eenvoudiger. 

Een

‘Stap in, jongens, de bus vertrekt!’ roept meester Mark.
Het is zes uur in de avond.
En er staat een Griezelbus voor de deur van de school.
De bus ziet er echt heel eng uit.
Er staat een spook op en een skelet en een monster t
met veel bruin haar.
En, het wordt al donker.

De kinderen lopen naar de bus, maar niet erg hard.
‘Mijn zoon moet wel om tien uur weer thuis zijn,’ 
roept de vader van Joep.
‘Komt goed,’ zegt mees Mark.
‘Om tien uur staan we hier weer voor de school.’

Sam stapt als eerste de bus in en kijkt om zich heen.
Hij ziet niet veel, want het is er erg donker.

dezelfde 

spannende tekst

korte zinnen

speciaal 

lettertype

Nu kan elk kind 

'De griezelbus' of 

'De ridders van 

de ronde tafel' 

lezen!

Zoeklicht dyslexie toptitels 1
Pakket

vanaf 

12,99 

elke zin op een nieuwe regel

hertaling



Sluit aan bij

Paul van Loon

    Grote  
vakantie

De ridders van de 
ronde keukentafel        

– Een –

‘Instappen, jongens, de Griezelbus vertrekt zo dadelijk.’
Meester Maurice klapt in zijn handen bij de ingang van de 

grote bus, die voor het schoolgebouw staat. De bus is helemaal
beschilderd met afbeeldingen van spoken, skeletten en andere
vreemde figuren. Op de zijkant staat met grote letters: De Grie-
zelbus.

Een beetje aarzelend lopen de leerlingen naar de bus. Voor 
de school staan de ouders hun kinderen na te wuiven. Het is zes 
uur ’s avonds en het begint al donker te worden.

‘Ze moeten wel om tien uur weer terug zijn,’ roept de vader 
van Joris en Pieter.

Meester Maurice wuift geruststellend naar hem. ‘Maakt 
u zich geen zorgen. Om tien uur staan we hier weer voor de 
school.’

Sander en Michiel lopen vooraan in de rij. Helemaal achter-
aan komen Annabel en kleine Liselore met haar eeuwige hand-
tasje.

Zoeklicht dyslexie toptitels 2
Pakket

• Toegankelijke en compacte verhalen
• Laag AVI-niveau (tussen E3 en M5)
• Speciaal lettertype: Zwijsen dyslexie font
• Levendige bladspiegel

oorspronkelijke 
boek



Groep:

Naam:

Boeken-
top 3

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

3

2

1

Knipblad

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilbu

Diploma

Wat goed!

Ik denk dat jij dit boek ook leuk vindt:

Omdat: 

                                                                    Groetjes, 

WWW.LANDVANLEZEN.NL

Over Land van lezen

Land van lezen 

Alles over lezen op de basisschool

Het kinderboekenaanbod in Nederland is geweldig en overweldigend tegelijk. Hoe kies 
je hieruit de best passende boeken voor jouw leerlingen? Het antwoord: Land van lezen. 

Mét verrijkingsmateriaal!

1 WWW.LANDVANLEZEN.NL© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018 WWW.LANDVANLEZEN.NL

Lesbrief
Lesbrief t.w.v. € 0,99

Lessuggesties voor groep 4 - Game-lezen

Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen 
eel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld 

inrichten en vechten tegen monsters. Ook krijgen ze gevaarlijke opdrachten. Met dez
lessuggesties gaan leerlingen zelf verhalen bedenken met ‘spelfiguren’ in de hoofdrol.

Zar            en het
     vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

ZarZar        en 
  de zwevende
     zombies

Rian Visser & Mark Baars

Zar           

Rian Visser & Mark Baars

Zar

1. Tekenen met Playmobil en Lego
  Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas. 

Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen
worden gebru

 Kinderen tekenen deze figuren na
Ze bedenken namen voor de figuren. 

 Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er?
 Ze bedenken een titel voor de tekening. 

Boeken uit de serie 
Game-lezen:

Werkblad bij serie Game-lezen

Maak een stripverhaal 
Werk-
blad

Naam .............................................................

Titel ................................................................

pak me dan! uit de serie AVI-lezen met Paul van Loon

Doeblad Tekenen

Teken jezelf en je beste vriend of vriendin als weerwolf in de nacht. 

Dit is Dolfje

Dit ben ik

Dit is mijn 
vriend/vriendin

Dit is mijn 
vriend/vriendin

in de nacht 

Dit ben ik
in de nacht

Dit is NouraDit is Dolfje in de nacht Dit is Noura in de nacht

Kleurplaat hip hop kat uit de serie serie AVI-Kanjers, Tineke Meirink

Zar            en het
     vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

Zar

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look



Ken je onze Krant van lezen al?

• Gericht zoeken op o.a. thema, vakgebied, jaargroep en/of AVI-niveau
• Gratis aanvullende materialen zoals werkbladen en digibordlessen
• Actueel en compleet aanbod Nederlandse kinderboeken, ook van andere uitgevers!
• Vol met artikelen en tips over leesbevordering

Wil jij altijd op de hoogte zijn en blijven van het 

leukste kinderboekennieuws én tips ontvangen? 

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op: 

landvanlezen.nl/nieuwsbrief



Rekenprentenboeken 
voor kleuters rekenen. S

Versjes voor kleuters S

Kleuters samenleesboeken S

Kleuters samenleesboeken
informatief S

hee, ik lees! S

Rompompom boeken S

Maan roos vis letterboek V

Moppenboeken V

ik lees! V

AVI kanjers V

Lees en weet V

Maan roos vis leesboeken V

AVI meegroeiboeken V

AVI strips V

Leesseries maantjes, 
zonnetjes en sterretjes V

AVI-lezen met Paul van Loon V

Samenlezers V

Toneellezen V

Uitleg boekenseries

Kleuters

Sluiten aan bij Schatkist, Veilig leren lezen 

en/of Estafette.

Beginnende lezers

Schatkist S

Veilig leren lezen V

Estafette E



Bolleboos E V

Moppenboeken E

AVI strips E

Game-lezen E

Samenlezers E

Toneellezen E

Leesseries Estafette E

Supermeiden E

B.O.J. E

Wist je dat? E

Books 4 you E

AVI-lezen met Paul van Loon E

Zoeklicht dyslexie E

Zoeklicht dyslexie informatief E

Zoeklicht dyslexie toptitels E

Zoeklicht dyslexie 
moppenboek E

Makkelijk lezen met Disney© E

Snelle lezers

Series voor alle lezers

Kinderen met leesproblemen



Sluit aan bij school

Annemarie van den Brink

Nieuw: Plasticsoep is troep! 

Wist jij dat er straks meer plastic dan vis in de oceaan is, als we 

doorgaan met het vervuilen van het water? Dus: plasticsoep is 

troep! Wat weet jij van plastic en het milieu? Doe hier de quiz!

Meer weten? 

Bekijk pagina 49 van 

deze brochure voor 

1  Hoeveel kilo plastic belandt er per jaar in zee?
a. 800.000 kilo (achthonderdduizend kilo) 
b. 8.000.000 kilo (acht miljoen kilo)
c. 8.000.000.000 kilo (acht miljard kilo)

2 Waar kun je plasticsoep tegenkomen?
a. Overal, ook in een slootje bij je om de hoek. 
b. Alleen in rivieren.
c. Alleen in de zee en de oceaan.

3 Waarom is het slim om buiten geen ballonnen op te laten?
a. Dat is gevaarlijk voor vliegtuigen.
b. Dieren zien de resten aan voor voedsel en het plastic komt in hun maag.
c. De lucht raakt vervuild.

4 Wat kun je maken van plasticafval?
a. Niks.
b. Papier en houten meubels.
c. Kunst, meubels, boten en nog veel meer.

Antwoord: 1 c; 2 a; 3 b; 4 c

Plasticsoep quiz

21


