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4-6
jaar

14,99

Rekenprentenboeken

Dierentuin

In de dierentuin weet Pam de weg. 
Ze is er met papa al veel vaker geweest. 
Ze beginnen hun rondje bij de leeuwen, die liggen te slapen in de zon. 
Daarna gaan ze door naar meneer en mevrouw giraf, 
die de blaadjes van de bomen peuzelen. 
Ietsje verderop staat de kooi van de apen. 
‘Alle apen eten een banaan,’ zegt papa.
Pam kijkt eens goed. Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, hoor,’ lacht ze. 
‘Niet allemaal, haha.’
Zie jij welke aap iets anders eet?

4

MONSTERnummer 10

Manon Sikkel en Daniëlle Schothorst

Wat 
ruik ik 
daar?

Rindert Kromhout en Alex de Wolf Welke is 
anders?

Eus Roovers en Ann de Bode

Rekenprentenboeken voor kleuters
Pakket

veel interactie tijdens het voorlezen 

spelenderwijs leren 

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Van 22 januari t/m 1 februari 2020 vinden  

De Nationale Voorleesdagen plaats.TIP!
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lees, kijk en ontdek steeds nieuwe dingen 

Pakket
Versjes voor kleuters

humoristische

teksten 

  

4-6
jaar

14,99

Versjes voor kleuters

 

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Ieder uur 
een avontuur

    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

Bette Westera en Job van Gelder

Van 30 januari t/m 5 februari 2020 

is het Poëzieweek.TIP!



kleuters samenleesboeken 
informatief Jaarpakket  1  

kleuters samenleesboeken 
informatief Jaarpakket  2  

over familie

Een                 van mij
Aag Vernelen

ivan & ilia

winter

start herfst wonen

water

gezondheid dieren

Pakket Pakket

mees gaat naar het bos.

Hij trekt zijn jas aan.

Hij doet zijn das om.

Hij zet zijn muts op.

mees loopt naar buiten.

Puf, wat is het warm!

‘Het is lente,’ zegt pap.

‘In de lente wordt het al lekker warm.’

mees doet snel zijn muts af. 

En hij maakt zijn das los.

Zo, dat voelt een stuk beter.

‘We gaan vandaag lopen,’ zegt pap.

‘Lekker lopen naar het bos.’

‘De lente is leuk!’ zegt mees.

is dat een mus?

mmmm uuuu ssss

mm eeee ss
mees met een pet.

en met een das.

en een jas.

mees met een das.

en een jas.

mees met een jas.

Het was in de oertijd.

Een vrouw had graan.

Er kwam een rat …

Die at het graan op!

De vrouw zei: ‘O nee.

Ik bedenk er iets op.’

Ze groef wat klei uit de grond.

Daar maakte ze een rond, hol ding van. 

Ze zette het een tijd in het vuur.

Daardoor werd de klei zo hard als steen.

De vrouw noemde het ding: pot.
In haar pot was het graan veilig!

Later maakte iemand een pot van glas.

En waar zijn potten nu van gemaakt?
brr, nat!

room in de pot. 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

  

4-6
jaar

10,50

 
 

Kleuters samenleesboeken informatief



kleuters samenleesboekamenleesboek
t sam l bbl bl bl sboekl

feest in het b o s

met tekeningen van Hugo van Look

Kleuters samenlezen 1  

Elle van Lieshout

hoe ga             op reis?i k

Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

de                   van mob a l

Elle van Lieshout

, aan het werk!h u p

kleuters samenleesboeklnleekl ters samenleesbl ters samenleesboters samenleesboeters samenleesboe
kleuters samenleesboeknleekl ters samenleesbters samenleesboamenleesbol sbo kamenleesboekamekkk

b kk
kl ters samenleesboekllamenleesbamenleesbo
kl tersk

is noura?aaw r

met tekeningen van Hugo van Look

vervoer

ridders feest

Pakket

8

Bij het raam ligt een briefje.

Dolfje leest:

Kom je ook naar het feest in het bos?
‘Een feest, wat leuk,’ zegt Dolfje.

‘Voor wie zou dat zijn?’

9

maan

m naa

bos

b so

zelf lezen!

voorleespagina

  

4-6
jaar

10,-

Kleuters samenleesboeken

6,50

dieren dieren dieren

7

naar      !eez

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

dieren zee

Pakket
Kleuters samenlezen 2  

aul van Loon
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6-7
jaar

13,99

Leren lezen zoekboekenNieuw!

Bij ieder boek zit een app. Deze 

app bevat een voorleesverhaal  

bij de  illustraties en extra 

 woorden die net iets  

uitdagender zijn.

Leren lezen zoekboeken
Pakket

NIEUW!

letters kernwoorden te vinden op pagina’s

Kern Start
i, k ik 10-11, 26-27

m kim 6-7, 8-9, 10-11, 16-17, 

30-31

s sik 6-7

Woorden van school

De woorden in dit boek kennen 

kinderen van school. Ze sluiten aan 

bij de eerste kernen van Veilig Leren 

Lezen. Op elke plaat staan woorden 

uit een specifieke kern. In het schema  

zie je welke letters en woorden bij 

welke kern horen. Op de platen staat 

steeds een lijst met woorden om te 

zoeken. Let op: er zijn een paar 

woorden extra verstopt.

kim

vik

mmm

vis

kip

kaas



ik lees

wiel
dakdak

dak

zoen

muis

wiel

wiel

dak

duif

duif

weg

duif

duiff
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5-6
jaar

7,99

hee, ik lees!

Pakket

AVI start

hee, ik lees! Jaarpakket 1

naar neef jip
Anneke Scholtens en Els van Egeraat

hee, ik lees!

dag juf
Jolanda Horsten
met tekeningen van Eefje Kuijl

hee, ik lees!eehee ik lees!

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

hee, ik lees!

kom je mee
naar de zee?
Selma Noort en Jeska Verstegen

hee, ik lees!eehee ik lees!

de zee is 
van ijs
Erik van Os en Elle van Lieshout 
& Hugo van Look

hee, ik lees!

ik wil geen kus
Hans en Monique Hagen

Philip Hopman

hee, ik lees!

bas is de baas
Mark Janssen

hee, ik lees!

daan wil weg
Hans en Monique Hagen 
en Ingrid en Dieter Schubert

hee, ik lees!

water

wintergezondheid dieren

start herfst wonen

hee, ik lees! Jaarpakket 2
Pakket

kom, jet.

we gaan.

het is al laat. 

ik wil naar mam.

kom mee.

we gaan, bas.

ik kom, baas jet.

zelf lezen! AVI start
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6-7
jaar

6,99

Leren lezen - AVI start

wat eenwaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnn

lef !

Monique van der Zanden & Hélène Jorna

kas 
bijt 
de 
zon

Bette Westera & Claudia Verhelst raar haar
Jørgen Hofmans & 
Daniëlle Schothorst

Pakket
Leren lezen AVI start



  

6-7
jaar

10,50

AVI kanjers

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.

duidelijk beeld

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

AVI kanjers Start
Pakket

op iedere 

spread een nieuw 

verhaal
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66

vo
e

ttb
aal

lle
r

e

een bult

pim schiet op het doel.

dat doet hij heel knap.

wauw … wat een schot!

het is één – nul.

weer geeft pim een trap. 

dat doet hij weer knap.

wauw … wat een trap!

het is twee – nul.

pim kopt de bal.

dat doet hij ook knap.

wauw … wat een bal!

het is drie – nul.

pim zegt:

kijk eens naar mij.

op mijn kop ... een bult!

het lijkt wel een ei!

Isabel Versteeg

AVI kanjers AVI M3-E3
Pakket

als ik
groot ben

als ik
groot ben

E3 E3M3M3
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op zoek
naar een ring

Rian Visser
Mark Baars

6-7
jaar

7,99

ik lees!

ik lees!  AVI M3

ik lees!  AVI start

Pakket

Pakket

pas op 
voor de tor!

Rian Visser
Mark Baars
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Leesbevorderingstip!

ik lees!  AVI M4
Pakket

ik 
lees!

ik

lees

k leeeeeeeeeessssssssss!!!!!!!!!!!

Dit boek is echt 
gebeurd

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

Gevaar in
de mist Rian Visser

Mark Baars

Dirk Nielandt en Andrea Kruis

Kaat Piraat

ik lees!  AVI E3
Pakket

ik 
lees!

ik

lees

k leeeeeeeeesssssssss!!!!!!!!!!!

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

Het  
slaapfeest

Aan de kant,
draak! Rian Visser en Mark Baars

Dirk Nielandt en Andrea KruisAcht 
negen
tien, 
ik kom!



kom in de hut uit de serie Grote AVI-boeken diverse auteurs en illustratoren

vul in en kleur!
Doe-
blad
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6-7
jaar

14,50

Grote AVI-boeken

25

ga je naar huis, tuur?

naar koen en kaat?

nee, mijn vuur is heet.

en er is rook.

de vaas was geel en duur.

en toen lek.

pap is boos.

boos op de rook en op mijn vuur.

boos op tuur!

ik zoek een huis in het bos.

op een tak!

dag!

24

nu is beer niet meer sip.

hier is de zon en daar is het bos.

niet meer in het hok!

dat is fijn, koen en kaat!

daar is ook tim.

en mik, tom en kas.

ik kom niet.
ik ben jan niet.
dat zegt kit de kat.
de boer heet jan.
de boer moet aan de lĳ n.

jan moet aan de lĳ n

daar is eef.
eef heeft een riem.
jan, waar zit je? roept eef.
kom eens hier.
kom, we gaan.
we gaan naar het bos.
kom, jan!
je moet aan de lĳ n.
kom dan!

Verhalen AVI-strips

NIEUW!

In 2 maanden tijd 3.000 

exemplaren verkocht!
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Leesseries bij Veilig leren lezen kim-versie

 

Variatie doet lezen

 

De leesseries zijn gerangschikt op kern, maar ook verkrijgbaar in pakketten op leesniveau. 
Let op: dit zijn dus dezelfde leesboeken als hieronder staan per kern, maar dan anders ingedeeld!  

Leesseries per kern

pakket ster
1 5

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

18 titels

18 titels

18 titels

18 titels



Leesvoorkeur

 
              

Start
4 leesboeken en 1 voorleesboek 

voor de leerkracht

  ·  

Pakket

18 19

moe, moe …?

ik ben boos!

ren naar de maan, beer!

oo beer …

kijk, poes, ijs met room.

en moes met peer.

een roos in een vaas.

en een doos met een reep.

voorleesboek

verhaal

strip

informatief

kijk en lees



  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

 
              Kern 2

1 voorleesboek 

 
              Kern 1

1 voorleesboek 
Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek



Kern 4

1 voorleesboek 

 

Kern 3

1 voorleesboek 

verhaal

ik mis noor

Wendy Panders

noor! 

noor! 
noor!

verhaal

Nancy Kers

ik pik een bes

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek



 
              Kern 6

1 voorleesboek 

 
              Kern 5

1 voorleesboek 
Pakket Pakket

  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek



 
              

 
              Kern 7

1 voorleesboek 

Kern 8

1 voorleesboek 

verhaal

vos wil ook 
ziek zĳ n 

Anneke Scholtens
en Nicolle van den Hurk

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek



 
              

 
              

Pakket Pakket

Kern 9

1 voorleesboek 

Kern 10

1 voorleesboek 

toneellezen

Joep Snoep

Jolanda Horsten en Sarah Gill

  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek



 
               

 
              Kern 11

1 voorleesboek 

Kern Afsluiting

1 voorleesboek 
Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek



  

6-8
jaar

10,50

Lees en weet

dieren

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 
Zet twee stoelen tegenover elkaar. Bind het ene 

eind van het touw vast aan een stoel.

Stap 3
Knip twee stukjes plakband af. Blaas de ballon 

op en knijp het tuitje dicht, zodat de lucht erin 

blijft. Plak de ballon onder het rietje. Als het je 

niet alleen lukt, vraag dan hulp.

Stap 2
Haal het andere eind van het touw door het 

rietje. Trek het touw strak en bind het einde vast 

aan de andere stoel. Zorg dat het touw strak 

gespannen staat tussen beide stoelen. Schuif 

het rietje naar het midden van het touw.

Stap 4
Je bent klaar voor de grote lancering. Laat de 

ballon los!

Z

16

Zelf gezien!
Nu je zelf een ballonraket hebt gemaakt 

en hem hebt zien werken, weet je dat 

lucht als brandstof te gebruiken is. Lucht 

heeft dus stuwkracht. Door de lucht in de 

ballon te laten ontsnappen, beweegt hij 

langs het touw en vliegt door de kamer. 

Tof, hè?

Hersenkraker! Hoe gaat een raket 
omhoog?
Om aan de zwaartekracht te ontsnappen, 

moet de raket veel stuwkracht hebben. 

Bij de lancering van een raket worden 

grote hoeveelheden vloeibare waterstof 

en vloeibare zuurstof verbrand. Die 

stuwkracht stuurt de raket de lucht 

in. Doordat de raket bij de lancering 

grote hoeveelheden hete gassen naar 

beneden blaast, beweegt de raket 

omhoog. Dus door hete gassen met 

grote snelheid uit te stoten, kan zo’n 

zware raket toch soepel de lucht in. 

Een raket kan wel 28.000 kilometer per 

uur vliegen en is veel sterker dan de 

zwaartekracht.

17

Pakket



  

6-7
jaar

vanaf 

10,00

AVI meegroeiboeken

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?’

reizen

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!

10,0010,00



Werk-
blad

1.

2.

3.

Rolf moet van zijn vader naar de dievenschool. 
Hier zie je de tas die vader voor Rolf heeft ingepakt. 
Wat zit er allemaal in? 
Trek lijnen van de dingen in de tas naar de woorden. 
Let op: er staan twee woorden bij die je niet in de tas ziet!
 

 
 
 

 
 

Waarom geeft de vader van Rolf hem die spullen mee?

 Om te leren stelen op de dievenschool.
 Om te ontsnappen uit de dievenschool.
 Om uit te delen aan zijn vrienden.

In de klas van Rolf komen ouders over hun beroep praten. 
Ken jij iemand met een leuk beroep? 
Welk beroep is dat?

...............................................................................................................................

Leesactiviteiten

Waarom lijkt jou dat een leuk beroep?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Rolf wil later geheim agent worden. 
Wat wil jij worden? Teken het.

4.

5.

. Sleutels. Koevoet. Masker. Paspoort. Geld. Doekje

Z w ij s e n

Dirk Nielandt
Z

w
ij

M4
AVI



Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Z w ij s e n z w ij s e n

Dirk Nielandt

Terug naar

z w ij s e n

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

  

7-9
jaar

10,50

Dievenschool

 
Op vrije voeten

12

Zijn vader zucht.

‘Je moet je wel aan de regels houden,’ zegt hij.

DE REGELS WAAR EEN GOEDE DIEF ZICH AAN HOUDT:

1. Steel alleen in de nacht als de mensen slapen.
2. Steel alleen van mensen die heel, heel erg rijk zijn.
3. Maak nooit een kind of een zwak mens bang.
4. Gebruik nooit wapens of geweld.
5. Laat het huis altijd netjes achter.

Rolf kent die regels wel, 

maar hij heeft toch zijn twijfels bij het vak.

‘Luister eens, jongen,’ zegt papa.

‘Wij zijn dieven.

Stelen doen wij al eeuwen.

Wij geven het vak van vader op zoon door.

Jij wordt later een dief, net als ik.

En een goeie ook.’

Daarmee is voor Rolfs vader de kous af.

De dag erna zegt Rolfs juf:

‘Deze week gaan we het hebben over beroepen.

Er zijn heel veel beroepen.

Ooit kiezen jullie er ook een.

Daarom gaan we leren welke beroepen er zijn.

Ik wil graag dat jullie ouders 

13

over hun beroep komen praten.’

Rolf slikt.

‘Hier in de klas?’ vraagt hij.

De juf knikt.

‘Moet dat echt?’ vraagt hij.

De juf knikt weer.

‘Van ieder kind komt één ouder praten 

over zijn of haar vak.’

Help, denkt Rolf.

Zijn vader is een dief.

Daar kan hij toch niet over komen praten?

Dat moet geheim blijven.

Die avond legt Rolf thuis het probleem uit.

Hij hoopt dat zijn vader het begrijpt …

Dat hij niet in de klas kan vertellen dat hij steelt.

‘Kun jij niet over je werk komen praten, mam?’ 

‘Maar ik ben huisvrouw,’ zegt mama.

‘Dat is toch ook een vak?’ vraagt Rolf.

‘Ja,’ zegt mama, ‘maar niet het soort 

waar je juf iets over wil horen.’

‘Ik kom wel,’ zegt zijn vader.

‘Maar pap ...’ sputtert Rolf tegen.

‘Vertrouw me nu maar,’ zegt papa.

En daarmee is voor Rolfs vader de kous af.

Hij wil er dus verder niets meer over horen.

Deel 3 verschijnt 
in najaar 2020!

Deel 2 verschijnt
februari 2020!

Nieuw!

NIEUW!

Inclusief gratis  

digibordlesTIP!



30

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

z w ij s e nz wz w ij sz w ij sij sz w ijj ssz w ijij sssszzzzz wwwwww ijj ssz ww iij sssjjjjjjj ee nnee ne nnneee ne nneee nnnnnee nnn z w ij s e n

Anneke Scholtens

12

Er gaat iets gebeuren …
Midas gaat terug naar huis.

Hij heeft vrij vandaag.

Hij zit in groep 8 en die heeft vrij vandaag.

Zij gaan later nog op kamp.

Fritzi rijdt naar haar kantoor Raamgracht.

Ze groet Eddie, de portier.

Dan loopt ze meteen door naar haar kamer.

De zon schijnt fel op haar tafel.

Ah, wat heeft ze zin in een dutje.

En het is ook beter voor haar zere arm.

Al gauw soest Fritzi weg.

Hè?! Wat is dat?! 

Moet zij ook in een achtbaan? 

Of in die enge zweefmolen? 

Nee toch? 

13

Maar waarom gaat die bel dan?! 

Opeens ziet Fritzi waar ze is.

Ze zit gewoon in haar werkkamer.

Haar telefoon bliept luid.

Snel pakt ze hem op.

‘Ja, hallo,’ zegt een zware stem.

‘Is dit misschien de po.. politie?’

‘Jazeker,’ zegt Fritzi.

Die man klinkt een beetje in de war.

Heeft hij last van zenuwen? 

Of is hij nog slaperig misschien? 

Geen wonder, het is ook nog zo vroeg …

‘Ik wil iets bij u melden,’ zegt de man.

‘Kent u pretpark Loena?’

‘Jawel,’ antwoordt Fritzi, ‘hoezo?’

‘Ik zou dat park maar goed in de gaten houden.’

‘Wat bedoelt u?’ vraagt Fritzi.

Haar stem bibbert een beetje.

‘Er gaat iets naars gebeuren in Loena.’ 

Fritzi voelt haar hart overslaan.

‘Wat dan?!’ vraagt ze.

‘En wanneer? 

Toch niet iets met die nieuwe achtbaan? 

Die slang, hoe heet dat ding nou ook alweer?’

‘De Mamba,’ zegt de man en dan hangt hij op.

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

  

7-9
jaar

10,50

Fritzi en Co

De bedrieger 

Deel 3 verschijnt 
in najaar 2020!

Deel 2 verschijnt
februari 2020!

Nieuw!

NIEUW!
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Game-lezen AVI E4
Pakket

Zar           en het 
 slijmmonster

Rian Visser & Mark Baars

Zar Zar            en het
     vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

ZarZar        en 
  de zwevende
     zombies

Rian Visser & Mark Baars

Zar

  

7-9
jaar

10,50

Game-lezen



  

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

toneellezeneelleellelletoneellezenllet neellezee

SaSaSaSaSSaSaSaSaSaSaSaSaaaaSaaaSaSaaaSSaSaaaaaaaaSSaaaSaSaSSSSaaaaaaaaSaaSSSaSaaaaaaaammmmmmmmmmmmmm mm mm m mmmm mm mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmSaSaSaaSaSaSaSaSaSaSSaSaSaSaSaSaSSaSaSaSaSaSaSaSSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaaSaSaSSaSaaSaSaSaSaSaSaaaSaSSSaSaSaSaSaSSaaaSaSaSaaSaSaSaSaSaSaSaSSaaSSSSammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ScScScSScScSScScSSScSSSSScScSScScScSScSSSSSccScccccS hhhhhhhohohohohohohohhohohohohohohhhhohhohohohhohhohhohohohohohohohohhhhhohohohohohohhoohoohohhohoh fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff eelelelelelelelelelellellleleleScScSccScScScScScSScSScScScScScScScScScScScScSScScScScScScScScScScScScScSSScSSSScScScScScScScScScScScScSccScScScScScScScScSSccScSScccccSccSScSccSccSSSccSccScScScc ohohohohhhohohohohohohohohohohohohohohhohohohohohohohhohhohohhhohohohhohohohohohohohhhhhohhhohohohhhohohohohohohohohoohohohhohohoooohohohohohohohoohhooohohohhhohoohh ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff eelelelelleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleeeelleleleleleleeleleleleeleleleleeleleleeeeleeleeeleeeeeleeeeeeeeeleeeleeeeeeleeeelleleelellle

en de zaak van 
de schildpad

toneellezen
toneellezen

 SaSaSaSaSSaaaaaaaaaaaSaSaSSaSSaSaSaSaSaSSaSSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSSaSaSaSSaSSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSaSSaSaSSaSaSaaSaaSaaSaaSaSaSaaSaaSaSaSSaSSaSaaaSaSaSaSaaSaaaSSSaaaaaSSSaSSSSaaaSaSSSSa
ScScSScSchohohohohhhhhhhh ffffffffffffffffffffffffelelelllellllllllllelelelScScScScScScScScScScScScScSScScScScScScScScScScSSScScScScScScSScScScSScScSccScScSccSSSScSScSSccScScScScSccScScSccScScSccSScScScSScSccSccScScSSSccSSccccSScSccScccScSccccchohohohohohohhohohohohhohohohhohohohohhhohohhohhohohohhhohohohohohohohohohohoohohohohohohoohohohohoohohohohohoohohoohohhohooohhhoohhhoohohooooohooohoooohohohohoohohoohhofffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffelelelllelelleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleeelelelelellelelelelelleeeeeleleleeleleeeleeleeeeeeeeeleeleeeelleleleeeleeeellleelllleeeee

en de
   verdwenen bab

en demoppenboek

Die mop is top!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDie

versjessjessjes

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

juf?de

 wat  
doen we

met

door Gerard Leever

stripripp Echte  
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Briljant, wij 

hebben je 
zoon! 

       Wij will 

 Start

 

 M3                         E3

4-9
vanaf 

6,50

AVI-lezen met Paul van Loon 

AVI-lezen met Paul van Loon

   ·  
Pakket

 Boven 
 op

tante 
  Agaat

            E3

Al 48.000 exemplaren  

van verkocht!
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De schoolbieb: 
meer dan een stapel boeken

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Het oog wil ook wat

Een goedgevulde schoolbieb

gratis materialen 
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6-12
jaar

10,50

AVI strips

 
 

s t rr ir ii pi ppppppp
A VV II MMMMMM 3M 33333M 3333

zoem zoem zoem. mis.weg met 
die mug.

help!
wat is er 
met mij?

Tamara Bos en Juliette de Wit

help, ik ben een mug!

s t r i pppppp
A V I EEEE 33333333

Mark Janssen

Blijf van Big af!

Er is alleen 
brood ...

Honger!
Wil ik niet ... Ik wil een 

vette big!

s t r ii ppppppp
A V II MMM 444M 444

Jan Paul Schutten en Heleen Brulot

Robot Rikko knapt het op!

Geef alles
maar een sopje!

Eh, oom Pieter ... Stop!

AVI Strips AVI M3 - E3

stripipp Echte  
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Briljant, wij 

hebben je 
zoon! 

       Wij will 

AVI Strips AVI start
Pakket

Pakket

ik ben tom

voor mij

ik bof

kijk een ster

rijk zijn
is fijn

Nicolle van den Hurk

s t r i pppp
A V I EE 333333

Psst,
Riet!

Pok.

ssst.

Piet en Riet
hebben een geheim 

Martine Letterie en Rick de Haas

AVI Strips oblong AVI M3 - E3 - M4

ISBN 
Pakket

zit óók in AVI-lezen 
met Paul van Loonnieuwe titel 

april 2020
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AVI Strips AVI M4 - E4

s t r ir ii pppppp
A V II EEE 4E 44444E 4E

Zullen we
ruilen?

De ruil van Willem 
Ckoe

Jouw fiets tegen 
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

Dan ruil je hem 
toch weer ...

door Gerard Leever

Vlieg op, Piet parkiet!
Berdie Bartels & Juliette de Wit

Wat doet die parkiet 

hier in de struiken?

Ik denk dat 

hij dood is.

         Ach ... wat zielig.

Wat moeten 

we nu doen?

We moeten een graf 

voor hem graven.

Let op, 

dit wordt lachen!

Onze juf gaat op reis. 

En wij passen 

op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 

een pannenkoekenhuis.

Hier, in het huis 

van de juf.

Waarom is 

het beslag zo dik? 

Misschien moet er 

nog een ei bij …

Zo wordt het niks. 

Lees maar 

of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

AVI Strips AVI M5 -E5
Pakket

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?
Het wordt  

bloedheEt! 

Weg ermeE!

Als mijn boOt 
maAr aAn boOrd 

mag blijven! Hihi, 
waAr eEn 
stift al 

niet goed 
voOr is.

en eEn weEk 
lang helemaAl 

niks doen.

Jørgen Hofmans & Marieke van Ditshuizen

Superteek!Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

Wat een herrie! Wat een 
        kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent. Alweer een bekeuring.

Rafa wil drummen 
Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

Juf Nix snoept 
(niet meer)

Jolanda Horsten en ivan & ilia

Juf! Kom snel! 
Lot is gevallen.

Hoe kan dat? Lot is weer oké. 
Tijd voor 
taart … Gevallen. 

Jammer hoor, juf.

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 5

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 5

Pakket

AVI Strips AVI M6 en hoger
Pakket

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 4

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 4

zit óók in AVI-lezen 
met Paul van Loon

nieuwe titel 
april 2020

nieuwe titel 
2020



  

6-12
jaar

Moppenboeken

vanaf 

8,50

moppenboek

Die mop is top!DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDie
nog een  mop  !

Erik van Os en Elle van Lieshout

pak jij dat 

ding niet uit?

nee.

ik weet toch al

wat er in zit.

Moppenboeken groep 3

Moppenboeken groep 4-8

Pakket

Pakket

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 

streepje!

Hoera, een mop!
Helen van Vliet

Al 45.000 exemplaren  

van verkocht!
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

technisch uitdagende verhalen 

voor jonge kinderen

aansprekende 

onderwerpen

6-9
jaar

12,99

Bolleboos

Bolleboos middenbouw 1
Pakket

Joke
Reijnders

Henk 
Hardeman

Janneke
Schotveld

Annemarie
Bon

Marco
Kunst

Aag
Vernelen

Manon
Sikkel

Anneke
Scholtens

9

1

Jarin en opa

‘Jarin!’ 

Jarin schiet overeind. Niemand kan zo hard roepen 

als zijn opa. Het galmt helemaal van beneden langs 

de muren omhoog. 

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

‘Je ei wordt zwart!’ 

Jarin klimt uit bed en opent de gordijnen. Buiten is 

het lekker weer. Jarin ziet de zon in het water van de 

rivier. Zijn houten bootje dobbert als een eendje op 

het water. Als hij zijn ogen dichtdoet, ziet hij zichzelf 

in het bootje zitten. Zijn armen zijn iets dikker en 

gespierder dan in het echt. En hij roeit het mooiste 

meisje van de klas. Wisla heet ze. Ze is nieuw en alle 

jongens zijn verliefd op haar. Jarins beste vriend Mees 

denkt zelfs dat ze niet echt is, zo mooi is ze.

‘JARIN!’

Jarin schrikt wakker uit zijn dagdroom. ‘Ik kom al!’

Met vier treden tegelijk springt hij de trap af. Als hij 

gewoon naar beneden loopt, duurt het uren voor hij 

zijn gebakken ei kan eten. Jarin woont namelijk niet 

in een huis, maar in een kasteel.

hoog AVI-niveau
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6-9
jaar

8,99

Samenlezers

De dieren gaan los
Sanne de Bakker en Mark Janssen

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?

helden
daad?

Het laatste 
wachtwoord

Carla van Kollenburg en Heleen Brulot

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

Berdie Bartels en Loes Riphagen

s a m e n l e z e r s 

Waar zijn papa 
en mama?

Anke Kranendonk en Els van Egeraat

s a m e n l e z e r s 

Het geheim van Guus
Ruben Prins en

Mariëlla van de Beek

s a m e n l e z e r s 

Samenlezers groep 4

Samenlezers groep 3

Pakket

Pakket tekst voor 

beginnende lezer



4 5

Het geheime wapen

Guus zat op zijn bed. 
Hij staarde naar de posters aan de muur. 
Op de foto’s stonden beroemde keepers.
Een keeper die naar de hoek van het doel dook.
Een keeper die de bal uit de lucht plukte. 
Een keeper die sierlijk door de lucht zweefde.
Guus zuchtte. 
Zou hij later ook zo beroemd worden?
Ze zeiden dat hij een heel goede doelman was.
Hij had ook altijd heel veel geluk.
Elke wedstrijd vloog er wel een bal tegen de paal of 
de lat.
Guus Geluk: zo noemden zijn vrienden hem.
‘Alleen erg goede keepers hebben zo veel geluk,’ had 
de coach gezegd.
Als ik vandaag maar geluk heb, dacht Guus.
Ze moesten nog twee keer spelen.
Ze moesten twee keer winnen. 
Dan waren ze kampioen.
Guus zette zijn sporttas naast zich op bed.
Hij begon zijn spullen in zijn tas te doen.
Voetbalschoenen, sokken, scheenbeschermers, shirtje, 
broekje, handschoenen en …

Guus grijnsde.
Nu kwam het beste.
Zijn geheime wapen!

tekst voor 

gevorderde lezer
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6-12
jaar

vanaf 

10,50

Toneellezen

bakken stiekem
voor de koning!

TONEELLEZEN

Jolanda Horsten

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Toneellezen groep 5

ISBN 

Toneellezen groep 4

Toneellezen groep 3 (7 titels)

ISBN 

Pakket

Pakket

Pakket

M3 M3 M3 E3 E3 E3

E3

A
n

k
e

 W
e

rk
e

r &
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ic
k
 d

e
 H

a
a

s

  Zelf gemaakt!
Anke Werker

& Rick de Haas

TONEELLEZEN

NIEUW
PAKKET



Toneellezen groep 6

TONEELLEZEN

Martine Letterie

TONEELLEZEN TONEELLEZEN

Samen  
hardop lezen!
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TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Toneellezen groep 8

Toneellezen groep 7

Pakket

Pakket

Pakket

Dit is Dimitri. Hij is tien 
jaar oud en kan supergoed 
rappen en gamen.



  

7-12
jaar

vanaf 

9,50

Leesseries bij Estafette

Lezen in groep 4 en hoger: 

variatie is het sleutelwoord!

‘Prachtige nieuwe boeken, wat een variatie! 

Geweldig om onze schoolbieb mee aan te vullen.’

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

informatief

kijkverhaal strip

toneelversjesmoppenfictie



 
              

43

Vlieg op, Piet parkiet!
Berdie Bartels & Juliette de Wit

Wat doet die parkiet 

hier in de struiken?

Ik denk dat 

hij dood is.

         Ach ... wat zielig.

Wat moeten 

we nu doen?

We moeten een graf 

voor hem graven.

Let op, 

dit wordt lachen!

Onze juf gaat op reis. 

En wij passen 

op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 

een pannenkoekenhuis.

Hier, in het huis 

van de juf.

Waarom is 

het beslag zo dik? 

Misschien moet er 

nog een ei bij …

Zo wordt het niks. 

Lees maar 

of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna

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

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 Joke Reijnders & 

Sandra Klaassen

Kijk bij het betreffende  

boek op zwijsen.nl om het  

bijbehorende filmpje te zien. 
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Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?

Baas
pindakaas!

marly van otterloo

Stelletje
apenkoppen!

selma noort

 Met opa
door Europa

tamara bos

verboden!
Lezen

anneke scholtens

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!
Het dierenlied

voor 
meester Frank

Marco Kunst & Christoph Kirsch

7-10
jaar

vanaf 

9,50

Leesseries bij Estafette

 
              

Pakket Leesserie Estafette groep 5
 

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
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Leesserie Estafette groep 6

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

 
              

Otto’s ongelofelijke 
onderzeeër

O ’ l f lijk
Johan Klungel

Doornboosje

Doornroosje ... Wij doen een wens! Gna, gna, ik ook!
         

KADENG

Daniëlle Schothorst

     De
goudgravers
       van  
        Aruba

Lizzy van Pelt

Annemarie van den Brink
Jolanda HorstentenJolanda Horst

       Niet 
      bijten!

Stefan Boonen

Mireille Geus

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

Fiona Rempt

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 

streepje!

Hoera, een mop!
Helen van Vliet

   Gekke
 giebelgriep

Linda Vogelesang

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

Pakket

Kijk bij het betreffende  

boek op zwijsen.nl om het  

bijbehorende filmpje te zien. 



  

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

FIONA REMPT

Nepper dan
nepnieuws

BERDIE BARTELS

Rian Visser & Heleen Brulot

De robots
staken!

Help!

10-12
jaar

vanaf 

9,50

Leesseries bij Estafette

 
              

Pakket Leesserie Estafette groep 7
 

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
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Leesserie Estafette groep 8

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

 
              

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.

Wie wil er nou  
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

ELISA VAN SPRONSEN

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE

CIS MEIJER

MARCEL

VAN
DRIEL

JULIAN

JONATHAN

YET
TA

BIES VAN EDE

Brugkidz
CAJA CAZEMIER

Aag Vernelen & Ineke Goes

  alentijn
 in de modder

Pakket

Kijk bij het betreffende  

boek op zwijsen.nl om het  

bijbehorende filmpje te zien. 
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7-9
jaar

10,50

Supermeiden

redt de
kreeften!

Suus
Mariken
Jongman

Supermeiden Dieren AVI E4
Pakket

Suus
redt de 

zielige hond!

Mariken
Jongman

Suus
redt de 

papegaai!

Mariken
Jongman

en de bruidstaart
Kit en Kaat

JolandaJolanda
HorstenHorstetenn

Jolanda
Horsten

en de taart

voor oma

Kit
en

Kaat

Jolanda

Horsten
Kit
en

Kaat
en de verboden

bakwedstri jd

Pakket
Supermeiden Bakken AVI M4

Inclusief gratis  

werkbladTIP!

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

edt de 
!ge hond!

riken
gma



• xxxx

Sluit aan bij

Supermeiden Theater AVI E5
Pakket

afgewerkt formaat
155,5 x 226 mm

formaat illustratie

concept
het witte vlak wordt ingevuld met een illustratie waarvan 

bij de andere twee boeken uit deze reeks.

 Theater
   Popcorn      
       uit de brand  

Monique 
van der Zanden

TTTTTheater
   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPopcorn      
      uit dddddddeeeeeeeeeeeee brbrbrbrrrrrrrrrbrrrrrrbb ananaaaaaaaaaaaaa d  

Monique 
van der Zanden

 Theater
   Popcorn      
          Toi toi toi  

Monique 
van der Zanden

T
 

  
 

he
Po  
    T

Monique 
v

eaterrrrrr
opcccooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn     
Toooi i iii tototototototooiiiiiiiii ttoi  
op

van der Zanden

Monique 
van der Zanden

Een nieuwe ster voor

 Theater
Popcorn

Supermeiden Piraten AVI M5
Pakket

ook voor 

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

  

7-9
jaar

vanaf 

10,50

B.O.J.

B.O.J. Uitvindingen AVI M4
Pakket

B.O.J. Ridders AVI E4
Pakket

Inclusief gratis  

digibordlesTIP!



51

B.O.J. Voetballen AVI M5
Pakket

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

Over het boek
Titel:

Schrijver:

Hoofdpersonen:

Inhoud:

Wat is de belangrijkste gebeurtenis in het verhaal?

Ik vind het verhaal: spannend 
grappig 

zielig 
interessant

 

leuk 
raar 

eng 
Waarom?

Dit vond ik een interessante zin in het boek:

(op bladzijde:        )

Dit boek zou ik wel / niet aan anderen aanraden. Waarom wel / niet?

Eigen opmerkingen bij dit boek:

Dit boek had ik uit op: 

(datum) 

Naam:

Groep:

School: 

Lees-
dagboek

Inclusief gratis  

doebladTIP!



Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

 
              

Wist je dat pinguïns bijna altijd in het ijskoude water te vinden zijn? 
Daar vangen ze vissen, inktvissen en schaaldieren.

15

7+
jaar

9,50

Wist je dat?

 
              

Wist je dat? AVI M4-E4 Wist je dat? AVI E5
Pakket Pakket

M o l l e n

lach
én

leer

P i n g u ï n s

lach
én

leer

W o l v e n

lach
én

leer

O l i f a n t e n

lach
én

leer
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Wist je dat de sperweruil, die overdag jaagt, wel 800 meter ver kan 
kijken? Hij ziet een prooi dus al van verre aankomen. De sneeuwuil kan 
een muis die 1 kilometer verderop rent, zien bewegen.

46

 
              

Wist je dat? AVI M6
Pakket
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis extra materiaal bij deze boeken!

Klassiekers
Pakket

Z w ij s e n

Lyman
Frank Baum

De

van

OZ
tovenaarWonderlijke

Z w ij s e n

  

9-12
jaar

13,99

KlassiekersNieuw!

55454545454545455445455555555544544454554

WELKE KLASSIEKER PAST  
HET BESTE BIJ JOU? 

NIEUW!
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Z w ij s e n

Londen
Alleen in

Charles Dickens

Oliver
Twist

Gulliver
van

 Jonathan Swift

Z w ij s e nZ w ij s e n

scan me

J.M. BarrieJ.M. Barrie
Peter
 Pan

Z w ij s e n

Vliegmeemet

Welk feest vind jij het leukst?
B   Halloween.
A   Kerstmis.

Welk dier vind je het liefst onder je bed?
A   Een eenhoorn.
B  Een wolf.

A   Naar verre vreemde landen reizen.
B   Spoorzoekertje in het bos spelen.

Van welke schrijver hou jij het meest?
B   Paul van Loon.
A   Roald Dahl.

Je oom koopt kaartjes voor het spookhuis op de kermis. Wat doe jij?
A   Ik verstop me achter de gebakkraam.
B   Ik kan niet wachten tot we naar binnen gaan.

Welke plant heb jij het liefst op je kamer?
A  

B   Vleesetende plant.

Met wie ga je liever gamen?
B   Met een vampier.
A  

Wat zou jij het liefst doen?
B   Een bende boeven oprollen. 
A   Zwemmen met zeemeerminnen. 

Wel dier zie jij graag vliegen?
B   Vleermuis.
A   Vlinder.

Welke klassieker past het 
beste bij jou? Doe de test!

Deze zes boeken noemen we klassiekers. Ze zijn wereldberoemd. Alle boeken zijn meer dan honderd jaar geleden geschreven. Er zijn films van gemaakt. En je kunt de boeken nu nog steeds lezen. Maar welk boek past goed bij jou? Maak de test en je weet meer.

Doeblad

Sluit aan bij school

t.w.v. € 0,99

Z w ij s e n

scan me

J.M. Barrie

Peter
 Pan

Z w ij s e n

Vliegmeemet

Lyman
Frank Baum

De

van

OZ
tovenaar

wonderlijke

z w ij s e n
Z w ij s e n

Londen
Alleen in

Charles Dickens

OliverTwist

Z w ij s e n Gulliver
van

Jonathan Swift

Z w ij s e n

JACHT OP DE VAMPIER
z w ij s e n

Bram 
Stoker

D r
l

Augmented  reality
Gratis luisterboek,  boektrailers 

en historische context bij ieder boek!
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Inclusief gratis  

doebladTIP!



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.

  

 
              

9-12
jaar

Books 4 You

Engelse boeken
Pakket

vanaf 

7,50 
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• Because reading is fun!

Woordenlijst 

twins tweeling

join mee mag

gear spullen

black slopes zwarte pistes  

 
(zwarte pistes zijn de 

 
moeilijkste skipistes)

trophies bekers

mountains bergen

miles mijlen (één mijl is 

 
ruim 1609 meter )

reached bereikte

were eating beten in  

dust het stof

stripverhaal

gekleurde woorden 

staan hieronder

uitgelegd

lees wat deze 

woorden betekenen 

in de woordenlijst

prentenboek
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9+
jaar

9,50

  Voor ieder dyslectisch kind een boek

•  Zoeklicht dyslexie: 

•  Zoeklicht dyslexie toptitels: 

•  Zoeklicht dyslexie informatief: 

Moet je die Mop zien!

Dyslexie - makkelijk lezen



Zoeklicht dyslexie middenbouw AVI E4-M5 

Anja Vereijken

       Net als
Einstein

Ruben Prins

Een gevaarlijk spel

  

7-9
jaar

11,99

Zoeklicht dyslexie middenbouw

 
 

Zoeklicht dyslexie middenbouw AVI E3-M4
Pakket

Arend van Dam

Op reis 
 in de tijd

Kris kras door het oerwoud
Elisa van Spronsen

Berdie Bartels

E3

Een bos 
vol gevaar

Aag Vernelen

E3

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

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

• Boekbesprekingstips

Pakket

NIEUWBOEK



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

37

Eva en Amir zitten in het zand voor het huisje. 

Er is niemand die op hen let. 

Amir eet de broodjes op. 

Hij is blij dat Eva een bal heeft gebracht. 

‘Ik verveel me anders zo,’ zegt hij lachend. 

Hij laat haar wat kunstjes zien. 

Hij kan de bal wel twintig keer hooghouden. 

Eva kijkt hem aan. 

‘Hoe lang blijf je in dit strandhuisje? 

Je kunt hier niet voor altijd schuilen. 

Straks wordt het zomer en is het verhuurd. 

Dan staan er opeens mensen in het huisje. 

Dan moet je wel weg zijn.’ 

Amir knikt en zwijgt. 

‘Waar wonen je ouders?’ vraagt Eva.

Ze denkt aan haar moeder. 

Die was gisteren al bezorgd.

Toen ze een paar uur weg was. 

Daarom kreeg ze straf. 

Amir is al dagen weg.

Wat zullen zijn ouders bang zijn!

‘Ze wonen achter de duinen,’ zegt Amir dan. 

‘Niet zo heel ver weg. 

Ik kan ze geen bericht sturen met mijn mobiel. 

Er is hier geen bereik. 

Anders zou ik laten weten dat het goed gaat.’ 

Hij gooit een paar schelpen weg. 

‘En dat ze me niet weg mogen sturen.’ 

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI E3-M4-E4
Pakket

E3

Marlies Slegers

Help me!

Marlies Slegers

Help me!



• Boekbesprekingstips

overzichtelijke verhaalpagina’s

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI M5-E5 

Marte Jongbloed

pizza en pudding
puks

paleisi

Lieke op

Mirjam Mous

Pakket

NIEUWBOEK

Lieke op

Mirjam Mous



  

Sommige mensen van vroeger 

worden nooit vergeten.

Ze vochten voor ons land.

Het zijn helden!

Niet ver van De Nachtwacht staat 

een echt scheepskanon.

Het was niet erg handig in het gebruik.

De kogels waren van ijzer 

en wogen wel negen kilo.

Dat is zwaar om te tillen!

Na een paar keer sjouwen was je doodop.

Zat de kogel eenmaal in het kanon ... 

dan werd-ie afgevuurd.

Door die enorme kracht 

klapte het kanon achteruit.

Het onderstel moest superstevig zijn.

Want het kanon zelf weegt 400 kilo!

Zo’n kanon bediende je niet in je eentje.

Er waren acht mannen nodig 

om dit kanon te bedienen! 

HELDEN
Ai, boem!
De lucht in.

16

Scheepskanonnen werden gebruikt bij zeeslagen.

Soms met succes!

Het was de eerste grote Nederlandse 

overwinning op zee.

Veel Spanjaarden vlogen de lucht in.

Dertig Nederlandse schepen verrasten 

de Spaanse vloot bij deze zeeslag. 

8-12
jaar

12,50

Zoeklicht dyslexie informatief

Zoeklicht dyslexie informatief
Pakket

ENTER 
de GAME 
    zone 

(als je durft)
Monique van Hest

Wat slim, 
een 

ROBOT! 
    Rian Visser

WWWWWWWatWaWaWWWWWWWWWWWWWWWWWaWaWaaWWWWWWWWWWWWWW t

  
 ze  
leven   overal!

GEKKE
DIEREN,
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
DDDDDDD

Anja Vereijken

  
   vol  Mode

Oh la la 
een BOEK

Elisa van Sponsen

volModdddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  vol

Oh la la
een BOEK

l

Elisa van Sponsen

eeeeeeeeeeeeeeeee EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKK

DANSEN
      is 
stoer, 
MAN! Sanne de Bakker

Een spannende 

GIDS door 
    het 

Rijksmuseum
Jørgen Hofmans

Een spannende 

GIDS door 
    het 

Rijksmuseum
Jørgen Hofmans

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!)

Ik heet Jip.
En ik ben heel hip!

Hebben, hebben, hebben!

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!

MODE:
beetje maf 

4 55

 
en ondersteuning 

Een goed plan
Ben je met je oudersrs oopop reis??En in de buurt vanan eeeeeen modeodede-st-stNeem dan zekkerer eeeeen kikiijkjkjjkjje.e.(Als je zin hebhebbt!)t!)t!)

Hebben, hebben, hebben!

ENTER 
de GAME 
    zone 

(als je durft)
Monique van Hest

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

  
   vol  Mode

Oh la la 
een BOEK

Elisa van Sponsen

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

volModddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   vol

Oh la la
een BOEK

l

Elisa van Sponse

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee EKEKEEEEEEEEKEEEEKEKEEKEEEKEEEEEEKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



– 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.

  

8-12
jaar

Zoeklicht dyslexie toptitels

 
             

Paul van Loon

    Grote  
vakantie
   GrGrGrGrGrGrGrGrGGGrGrGrGrGGGGGrrGrGGGGGGGGGrGrGrrrGGGGrGGGGGGGGrrGrGGGGGGrGGGGGGGrGrGGGrGGrGGrGGGGGrrGGGG oooo
vav

Marjon Hoffman

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 
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.

Zoeklicht dyslexie toptitels
Pakket

vanaf 

12,99 

▶ elke zin op een nieuwe regel

▶ korte zinnen

▶ speciaal lettertype

van het originele exemplaar zijn 

meer dan 500.000 verkocht!



  

vanaf 

7+
vanaf 

12,99

Makkelijk lezen met

© Disney

De originele Disney boeken 

maar dan hertaald en eenvoudiger!

Zwijsen is al 35 jaar 
toonaangevend voor 
kinderen met lees- 

problemen en dyslexie.

Makkelijk lezen met Disney 1

Makkelijk lezen met Disney 2

Pakket

Pakket

Het verhaal van Anna & Elsa
l A

Draag
nooit een 

cape!

Draag
nooit een 

cape!
En andere tips voor superhelden

  GIDS   
      VOL 
 GRAPPIGE,
      GEKKE
  WEETJES

  & 
      KNUTSELS

J ENNIFER  DONNELLY

 

!



  

WWW.LANDVANLEZEN.NL

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

Werkblad bij serie Game-lezen

Knipblad

  

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilbulburgerij Zwijsen B© U

Diploma
Beste

Wat goed!
Je hebt al      boeken gelezen.  Ga zo door!

Ik denk dat jij dit boek ook leuk vindt:

Omdat: 

                                                                    Groetjes, 

WWW.LANDVANLEZEN.NL

Over Land van Lezen

 leesbevordering in de breedste zin van 
het woord

Land van Lezen 

Alles over lezen op de basisschool

Mét verrijkingsmateriaal!

 
 

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



 
GRATIS

Al swipend naar een nieuw boek!

landvanlezen.nl

Snel inzicht in de biebcollectie met de Schoolbiebscan

gratis tool 

landvanlezen.nl

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



Sluit aan bij school

WIST JE DAT ...
Dit schooljaar is de 400.000e leerling gestart met de Veilig leren lezen  
                     kim-versie

75% van de kinderen in Nederland leert lezen met Veilig leren lezen. 
De spellen en kinderboeken voor groep 3 sluiten hierbij aan

80% van de leerkrachten besteedt 15 tot 20 minuten per dag aan vrij lezen in de klas

92% van de ouders vindt thuis oefenen 
     met boeken en spellen belangrijk

87% van de ouders koopt wel eens  
             een educatief spel of doeboek voor hun kind

De spellen van Zwijsen sluiten 100% aan bij de lesstof van school

Het spellenassortiment van Zwijsen bestaat uit meer dan 

50 spellen voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar

Minder dan een kwart van de leerlingen vindt lezen erg leuk

Gemiddeld duurt het 182 dagen om een nieuw boek te maken

       Een kind dat 15 minuten per dag wordt  

voorgelezen leert 1.000 nieuwe woorden per jaar

Het houden van een boekpresentatie is het meest 

 gekozen middel op scholen om met kinderen over boeken te praten

Vanaf het tiende levensjaar verliezen kinderen stilaan hun leeshonger

Zwijsen werkt met meer dan   
     80 auteurs en illustratoren samen

58% van de leerkrachten leest dagelijks voor!

Een kind van 5 jaar kent de betekenis van ongeveer 
3.000 woorden 

Kinderen die 15 minuten lezen per dag, lezen ruim 
één miljoen woorden per jaar


