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Sluit aan bij school



Pop-up store 

in uw winkel

Makkelijk additionele omzet 

halen met de educatieve spellen

en  doeboeken van Zwijsen!

Vraag onze accountmanager

naar de mogelijkheden 

op maat.

POP-UP STORE
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9 789048 738557

Pakket Veilig leren lezen  

Grote campagne
• Instructievideo

• Social media campagne 

• Poster naar ca. 8.000 basisscholen 

• Onderwijsnieuwsbrief 

• Flyer voor consument 

• Inspiratieartikel op Kinderboeken.nl  
en Zwijsen.nl

• PR-actie met juf- en meesterbloggers

Pakket Veilig leren lezen

10 x leesspelletjes Veilig leren lezen
6 x magnetische letterdoos Veilig leren lezen
4 x memospel Veilig leren lezen
4 x letterkwartet veilig leren lezen
4 x zinnen maken Veilig leren lezen
4 x lezen & schrijven Veilig leren lezen

+ Gratis Veilig leren lezen backcard

Prijs € 346,78
ISBN 978-90-487-3855-7
Verschijnt september 2020

Veilig leren lezen is dé taal- en leesmet hode van 
het basisonderwijs. Al sinds 1958 leren kinderen 
hiermee lezen waardoor ruim 10 miljoen mensen 
dit merk kennen. En dit aantal groeit nog altijd! 
 Momenteel leert 85% van de kinderen lezen met 
deze  methode. Door de hoge kwaliteit en grote 
naamsbekendheid heeft Zwijsen er voor gekozen om 
dit merk verder uit te bouwen voor de thuismarkt.

POP-UP STORE
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6-8
jaar

schrijven

Met uitwisbare stift!

Nieuw     Veilig leren lezen

Lezen & schrijven Veilig leren lezen

In deze leuke schrijfkoffer zitten schrijfkaarten en een uitwisbare stift om uitgebreid te 
oefenen met schrijven. De schrijfkaarten zijn door de uitwisbare stift telkens  opnieuw te 
gebruiken. Zo wordt leren schrijven en lezen pas écht een feest.

• woordzoekers
•  verhaaltjes om zelf te lezen
•  rijmopdrachten
•  schrijfoefeningen met letters, woorden en zinnen
En nog véél meer om volop te oefenen met  schrijven en lezen!

Leerdoelen:
• Leren schrijven van letters, woorden en zinnen in verbonden schrift
• Leren lezen van woorden en zinnen
• Oefenen van de fijne motoriek door middel van schrijfopdrachten
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9 789048 737789

9 789048 738267

taal & 
lezen

Leesspelletjes  
Veilig leren lezen

6+
ISBN 978-90-487-3778-9
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228/287
Verschijnt juli 2020 
 

Lezen & schrijven 
Veilig leren lezen 

6+
ISBN 978-90-487-3826-7
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt juli 2020

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden 
• Koppelen van klanken aan letters
• Oefenen van de letters
• Lezen van woorden en zinnen in het eerste halfjaar leesonderwijs

• Dit scheur-doeblok garandeert veel puzzel-, lees- en schrijfplezier. 
• De woorden sluiten aan bij de eerste zes kernen van alle versies 
 van Veilig leren lezen. 
• Zo oefenen kinderen spelenderwijs met de letters en woorden 
 van school. 

Leesspelletjes Veilig leren lezen
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taal & 
lezen

9 789048 738342

Met  
 130 magnetische  

 letters! 

6-8
jaar

9 789048

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Oefenen van de letters (medeklinkers, klinkers, dubbelklanken en tweeklanken)
• Maken van woorden en zinnen
• Vergroten van de woordenschat

De oude vertrouwde letterdoos in een nieuw en handzamer jasje! 
Met deze letterdoos leren kinderen spelenderwijs letters, woorden 
en zinnen lezen. De opdrachten stimuleren de taal- en leesont-
wikkeling. Doordat de magneetjes steeds opnieuw gelegd kunnen 
worden en de werkbladen variëren in niveau kunnen kinderen 
eindeloos oefenen. De opdrachten sluiten 100% aan bij school.

Magnetische letterdoos 
Veilig leren lezen 

6+
ISBN 978-90-487-3834-2
Formaat 19 x 24,5 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt september 2020

Nieuw     Veilig leren lezen

Leuk spelen met letters, woorden en zinnen

Leuk voor thuis 
én onderweg!
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taal & 
lezen

9 789048 738359

4-6
jaar

Met  
80 magnetische  

 letters! 

Rompompom  
magnetische letterdoos

4+
ISBN 978-90-487-3835-9
Formaat 19 x 24,5 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt september 2020
 

Kleuters maken op school kennis met letters. Met deze oude 
vertrouwde letterdoos (in een nieuw en handzamer jasje!) 
kunnen kinderen met de magneten hun eigen naam leggen 
en zelf woorden maken. Kinderen plaatsen een werkblad 
in de deksel van de letterdoos. Vervolgens leggen ze de 
magneten op het gekozen werkblad. Eindeloos speelplezier 
met Pompom, hét vriendje van school.

Leerdoelen:
• Koppelen van klanken aan letters
• Onderscheiden van de letters
• Oefenen van de letters
• Maken van woorden

Nieuw     Rompompom 

Magnetische letterdoos voor kleuters

Beststeller nu in een handig 
compact (meeneem)formaat!
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3-6
jaar

schrijven

Nieuw     Woezel & Pip 

Spelenderwijs leren schrijven met Woezel & Pip

Leerdoelen:
• Oefenen van een goede pengreep
• Oefenen van de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie
• Oefenen van voorbereidende schrijfbewegingen en letters
• Herkennen en verkennen van letters

Inhoud:
•  uitwisbare stift 
•  kaarten met alle letters van het alfabet
•  kaarten met (voorbereidende) schrijfopdrachten

Samen met Woezel & Pip wordt 
leren schrijven hartstikke leuk!



99

9 789048 738274

©2020 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl

Deze schrijfkoffer is ideaal voor peuters en kleuters die het leuk vinden 
om samen met Woezel & Pip te leren schrijven. Kinderen hoeven nog 
niet te kunnen lezen om met deze schrijfkoffer aan de slag te gaan.

•  Op de letterschrijfkaarten staat een grote letter, een kleine letter, 
 een plaatje en een woord. Ook voor kinderen die al kunnen lezen 
zijn de kaarten daardoor interessant. 

•  Spelenderwijs ontdekken kinderen de letters van het alfabet door de 
kleurrijke illustraties en het overtrekken van de letters. 

•  Voorbereidende schrijfopdrachten voor de allerkleinsten. 
•  Stimuleert de ontluikende en/of beginnende geletterdheid.   
•  Eindeloos oefenen door de uitwisbare stift. 

Woezel & Pip abc schrijfkoffer

3+
ISBN 978-90-487-3827-4
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020
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3-5
jaar

schrijven

Nieuw     Jules 

Schrijfkoffer voor peuters en kleuters

Inhoud:
•  uitwisbare stift 
•  kaarten met voorbereidende schrijfopdrachten

Leerdoelen:
• Stimuleren van de ontluikende en/of beginnende geletterdheid
• Oefenen van een goede pengreep
• Oefenen van de fijne motoriek
• Oefenen van de oog-handcoördinatie
• Oefenen van voorbereidende schrijfbewegingen

Alle schrijfbewegingen zijn ontwikkeld door 
deskundigen op het gebied van schrijfonderwijs. 
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Te gebruiken bij: 

9 789048 738281

Met deze gezellige schrijfkoffer komen peuters en kleuters op een 
laagdrempelige manier in aanraking met schrijfbewegingen. Met 
de uitwisbare schrijfkaarten oefenen kinderen samen met Jules 
met het schrijven van rondjes, strepen en krullen. Dit is een goede 
voorbereiding op het schrijven op school.

•  Eindeloos speelplezier door de uitwisbare stift.
•  Goede oefening voor het ontwikkelen van de fijne motoriek.
•  Stimuleert de ontluikende geletterdheid doordat veel 

schrijfbewegingen gebaseerd zijn op letters.
•  Kleurrijke, aansprekende illustraties.

Jules schrijfkoffer

Annemie Berebrouckx 

3+
ISBN 978-90-487-3828-1
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020

Jules kleurenlotto 
3+
ISBN 978-90-487-3374-3
Prijs € 12,99

Jules tel & beweeg 
3+
ISBN 978-90-487-3623-2
Prijs € 12,99 

Jules lettermemo 
3+
ISBN 978-90-487-3751-2
Prijs € 12,99 

Jules letterlegger 
3+
ISBN 978-90-487-3699-7
Prijs € 14,50 

Jules magnetische vormendoos 
3+
ISBN 978-90-487-3373-6
Prijs € 24,99

Producten die eerder verschenen:
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7-10
jaar

taal & 
lezen

taal & 
lezen

Bestsellers  
in een  

nieuw jasje!

Dit scheur-doeblok staat vol met taalpuzzels, 
 verhalen, testjes, geheimschrift, woordslingers  
en raadsels. 
Kinderen worden uitgedaagd om samen met  
De Gorgels al deze leuke spelletjes op te lossen. 
Oefenen met taal was nog nooit zo leuk!

Mag ik van jou van de Brutelaars, de verrotte 
zweetsokken? Op elk kwartet staan humoristische 
zinnen. Kijk goed welke zin je nog moet hebben 
en vraag die aan een medespeler. Verzamel zoveel 
mogelijk kwartetten. Voor kinderen die lol in lezen 
hebben, fan zijn van De Gorgels of beter willen 
leren lezen. Leerzaam en grappig tegelijk!

De Gorgels spelen met taal De Gorgels AVI kwartet 

Leerdoelen:
• Lezen en schrijven van woorden en zinnen
• Oefenen met taal, spelling en woordenschat
• Prikkelen van de fantasie

Leerdoelen:
• Oefenen AVI lezen M4 tot en met E5
• Oefenen woordenschat
• Oefenen leesmoeilijkheden
• Creatief spelen met taal

Nieuw     De Gorgels  
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9 789048 737796

9 789048 738304

9 789048 738298

rekenen

Met dit spel oefenen kinderen 
spelenderwijs de tafels 1 tot en met 
12. Ze kunnen het alleen spelen, 
maar ook met z’n tweeën. Met 
de spelborden waar de tafels op 
staan, een uitwisbare stift, een 
dobbelsteen en een controlevel 
kunnen kinderen aan de slag. Leuk 
om te doen en leerzaam bovendien.

Leerdoelen:
• Tafels oefenen 1 t/m 12
• Automatiseren tafels 1 t/m 12

De Gorgels tafels oefenen

Eindeloos oefenen 
door de uitwisbare stift

De Gorgels spelen met taal 

7+
ISBN 978-90-487-3779-6
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228/287
Verschijnt juli 2020 

De Gorgels AVI kwartet 
7+
ISBN 978-90-487-3830-4
Formaat 9 x 12,5 x 3,5 cm
Prijs € 9,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020 
 

De Gorgels tafels oefenen 

7+
ISBN 978-90-487-3829-8
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020 

BEKEND VAN DE 
RAZENDPOPULAIRE 

BOEKEN VAN 
JOCHEM MYJER
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978-90-487-3374-3
€ 12,99   3+

978-90-487-3623-2
€ 12,99   3+

978-90-487-3751-2
€ 12,99   3+

978-90-487-3373-6
€ 24,99   3+

978-90-487-3699-7
€ 14,50   3+
978-90-487-3699-7

978-90-487-3762-8
€ 12,50   3+

978-90-487-3752-9
€ 12,99   3+

978-90-487-3622-5
€ 22,50   3+

978-90-487-3306-4
€ 9,99   3+

978-90-487-3621-8
€ 6,50   3+

978-90-487-3620-1
€ 6,50   3+

978-90-487-2253-2
€ 10,50   3+

978-90-487-3422-1
€ 19,99   3+
978-90-487-3422-1

978-90-487-3674-4
€ 14,50   3+
978-90-487-3674-4

978-90-487-3118-3
€ 14,50   4+

978-90-487-3261-6
€ 10,50   4+

978-90-487-3260-9
€ 10,50   4+

het grote
rompompom 
doeboek

lezen, rekenen
& schrijven

4+ Sluit 
100% aan 
bij school

5

v

p

RPP-dikkedoeboek-cover.indd   1 19-04-18   12:57

aa p

Sluit
100% aan
bij school

met 88
herbruikbare stickers

ook geschikt voor 
op het raam!

letter-
stickerboek

aa

aaaaaa

herbruikbare stickers
ook geschikt voor 

4-6 jaar

p

stickerboek

aa

aaaaaa

oeoeoeoeoeoe

RPP-stickerboek-a.indd   1 10-01-19   12:10

978-90-487-3308-8
€ 6,50   4+

978-90-487-3307-1
€ 6,50   4+

978-90-487-3592-1
€ 12,50   4+

978-90-487-3666-9
€ 7,99   4+

978-90-487-3591-4
€ 12,50   4+

978-90-487-3773-4
€ 9,99   4+

978-90-487-3662-1
€ 14,99   4+

Rompompom
4-6 jaar

Jules
3-5 jaar

Woezel & Pip
3-6 jaar

Nieuw!

Nieuw!

978-90-487-3827-4
€ 14,99   3+

978-90-487-3835-9
€ 14,99   4+

Nieuw!

978-90-487-3727-7
€ 12,99   3+

978-90-487-3726-0
€ 12,99   3+

Uk & Puk
3-5 jaar

978-90-487-3828-1
€ 14,99   3+

Overzicht assortiment edutainment
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978-90-487-3370-5
€ 14,50   6+

het GROTE 
maan roos vis

DOEBOEK

lezen, rekenen
& schrijven

6+
& schrijven

Sluit 
100% aan 
bij school

978-90-487-3665-2
€ 7,99   6+

978-90-487-3830-4
€ 9,99   7+

978-90-487-3667-6
€ 9,99   7+

978-90-487-3779-6
€ 6,50   7+

978-90-487-2959-3
€ 9,99   6+

met 130
herbruikbare stickers 

ook geschikt voor 

op het raam!

l

l

6-8 jaar

a

a

letter-
stickerboek

Sluit
100% aan
bij school

a

l

978-90-487-3347-7
€ 22,50   6+

978-90-487-3593-8
€ 12,50   6+

978-90-487-3627-0
€ 9,99   7+

978-90-487-3626-3
€ 9,99   7+

978-90-487-3624-9
€ 6,50   7+

978-90-487-3625-6
€ 6,50   7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99   7+

978-90-487-3668-3
€ 12,99   7+

978-90-487-3829-8
€ 14,99   7+

978-90-487-3378-1
€ 19,99   7+

978-90-487-3028-5
€ 24,99   5+

978-90-487-3661-4
€ 14,99   6+

De Gorgels
7-10 jaar

Dolfje Weerwolfje
7-9 jaar

Maan roos vis
6-8 jaar

978-90-487-3743-7
€ 9,99   6+

978-90-487-3728-4
€ 12,99   6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99   6+

978-90-487-3778-9
€ 6,50   6+

978-90-487-3834-2
€ 14,99   6+

978-90-487-3826-7
€ 14,99   6+

Veilig leren lezen
6-8 jaar

Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Overzicht assortiment edutainment




