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Zwijsen maakt leuke en leerzame boeken en spellen voor elke jaargroep, op ieder (AVI-)niveau en aansluitend 

een boek en/of spel op maat!  

Inhoudsopgave
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Op de hoogte blijven van onze nieuwe boeken en spellen? Schrijf je 

gratis is voor de maandelijkse nieuwsbrief op zwijsen.nl/nieuwsbrief
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Sluit aan bij

  

4-6
jaar

14,99 Getallen, tellen, ordenen, sorteren, groot en klein in de rekenprentenboeken 

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

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Pakket
Versjes voor kleuters

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

Rekenprentenboeken 
en versjes voor kleuters
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Sluit aan bij
  

4-6
jaar

15,99

Zwijsen Prentenboeken

voor kleuters zijn handige tips voor ouders opgenomen om nét wat meer uit de 

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Letterboek 

ap wijntotvan

Agnes Wijers &
Helen van Vliet

Letterboek van Aap tot Zwijn

Rindert Kromhout 
& Natascha Stenvert

ik wil naar school!



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

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

  
Sluit aan bij

4-6
jaar

10,50

Kleuters samenleesboeken informatief



kleuters samenleesboek

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 samenleesboek

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
Sluit aan bij

6,99

dieren dieren

7

naar      !eez

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

dieren zee

Pakket
Kleuters samenlezen 2  

aul van Loon



8

  

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.
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• Zelf lezen vanaf de eerste dag in groep 3
• Prachtige zoekplaten

• Sluit 100% aan bij school

Sluit aan bij

ik lees

wiel
dakdak

dak

zoen

muis

wiel

wiel

duif

duif
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5-6
jaar

7,99

hee, ik lees!

Pakket

AVI start

hee, ik lees! Jaarpakket 1

naar neef jip

hee, 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!

water

wintergezondheid dieren

start herfst wonen

hee, ik lees! Jaarpakket 2
Pakket

Sluit aan bij

Pakket

Toppers 

hee, ik lees!
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Sluit aan bij

6-7
jaar

7,50

boeken met onderwerpen die aansluiten bij de interesses van jonge 

Leren lezen

wat een

lef !

Monique van der Zanden & Hélène Jorna

mis
mis 
mis
en
raak!

vals

kas 
bijt 
de 
zon

Bette Westera & Claudia Verhelst

draf in de klas

feest
beest
   wil een

raar haar
J H f &

in vuur
en vlam

moos
sun
is op

Pakket

Pakket

Leren lezen AVI start

Leren lezen AVI M3
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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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• Voor kinderen die leren lezen

• Leuk en leerzaam tegelijk

Sluit aan bij

66

een bult

Isabel Versteeg

AVI kanjers AVI M3-E3
Pakket

als ik
groot ben

als ik
groot ben

E3 E3M3M3
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6-7
jaar

7,99

ik lees!

pas op 
voor de tor!

Rian Visser
Mark Baars

op zoek
naar een ring

Rian Visser
Mark Baars

Aan de kant,
draak! Rian Visser en Mark Baars

Gevaar in
de mist Rian Visser

Mark Baars

Van iedere schrijver 

zijn er vier boeken, 

op vier opvolgende 

AVI-niveuas om 

lekker te kunnen 

doorlezen.
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ik lees!  AVI start
Pakket

ik

lees!

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

Het 
slaapfeest

ik

lees!

Dit boek is echt 
gebeurd

Leesbevorderingstip!
Sluit aan bij

ik lees!  AVI M3
Pakket

ik lees!  AVI E3
Pakket

ik lees!  AVI M4
Pakket



  

6-7
jaar

14,99

Ieder boek bevat diverse teksten op hetzelfde AVI-niveau, zodat kinderen 

Grote AVI-boeken

AVI
Start boekHet grote

wat eet de kok?

Door: 

Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

Pakket

Grote AVI-boeken

(4 titels)

ISBN 

AVI
Start boekHet grote

kom in de hut

Door: 

Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

AVI
M3Het grote boek

ik spat je nat

Door: 

Rindert Kromhout, 

Jozua Douglas, Manon Sikkel,  

Martine Letterie, Rick de Haas, 

Jan Jutte en vele 

anderen!

AVI
E3 boekHet grote

Door: 

Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

op pad met boeven

AVI
Start boekHet grote

wat eet de kok?

Door: 

Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!
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Sluit aan bij

Verhalen AVI-strips

AVI
E3 boekHet grote

Door: 

Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

op pad met boeven
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Leesseries bij Veilig leren lezen kim-versie

wikkelde een uitgebreide serie leesboeken die precies aansluiten bij Veilig 

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 aantal 
maan

aantal 
zon

aantal
ster

aantal 
voorleesboek totaal prijs

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

12 titels
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Leesvoorkeur

is plezier in lezen!

Sluit aan bij

Start
4 leesboeken en 1 voorleesboek 

voor de leerkracht

  · 

Pakket

18 19

voorleesboek

verhaal

strip

informatief

kijk en lees
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  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

Kern 2

1 voorleesboek 

Kern 1

1 voorleesboek 
Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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Kern 4

1 voorleesboek 

Kern 3

1 voorleesboek 

verhaal

ik mis noor

verhaal

ik pik een bes

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek
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              Kern 6

1 voorleesboek 

              Kern 5

1 voorleesboek 
Pakket Pakket

  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek
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Kern 7

1 voorleesboek 

Kern 8

1 voorleesboek 

verhaal

vos wil ook 
ziek zĳ n 

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek
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Pakket Pakket

Kern 9

1 voorleesboek 

Kern 10

1 voorleesboek 

toneellezen

Joep Snoep

  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek
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                             Kern 11

1 voorleesboek 

Kern Afsluiting

1 voorleesboek 
Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek



  

6-8
jaar

10,50

Lees en weet
Sluit aan bij

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

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



3810 3811
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Sluit aan bij

6-7 15,99

AVI groeiboeken

  Piet 
en Riet
gaan       
  hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

Pakket

   Piet 
en Riet
  op

   reis
Martine Letterie
& Rick de Haas

reizen

  Piet 
en Riet

aan 
  zee

Martine Letterie
& Rick de Haas

AVI groeiboeken 

Piet en Riet

   Piet 
en Riet
  op

   reis
Martine Letterie
& Rick de Haas

  Piet 
en Riet

aan 
  zee

Martine Letterie
& Rick de Haas

  Piet 
en Riet
gaan       
  hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

Van Rick de Haas, 

de illustrator van 

De Gorgels en Mees 

Kees!
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6-7
jaar

9,99

Samenlezers

Gezellig samen lezen is het leukste dat er is! Met deze nieuwe Samenlezers 

Sluit aan bij

Berdie Bartels
&

Daniëlle Schothorst

ik ben

geen
bom!

samenLEZER

Wieke van Oordt
&

Ann De Bode

met opa 
de 

boot in

samenLEZER

Thijs Goverde
&

Rudi Jonkerweg met de

bus!

samen
LEZER

Bette Westera
&

Marijn van der Wateren

samen
LEZER

haas,
wat doe 
je nu?

Pim Lammers
&

Hélèna Jorna

ik benniet
lief

samen
LEZER

samenLEZER

    

nieuw!

Samenlezers 
Pakket

Kristien Dieltiens
&

Heleen Brulot

van mij voorjou

samen
LEZER

verschijnen april 2021



pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

ik ben 
net als jij

met tekeningen van 
Hugo van Look

Pakket
AVI-lezen met Paul van Loon groep 3

29

  
Sluit aan bij

Start

4-9 8,99

AVI-lezen met Paul van Loon 

weer een nieuw Paul van Loon boek uit op AVI M3, dus voor beginnende 

NIEUW

verschijnt 
februari 2021



30

  

6-9
jaar

14,99

Geknipt voor jou

2

De man met het hoedje heet August.

Hij werkt al twintig jaar in Het Oerwoud.

’Als je vragen hebt, laat maar komen.’

Pieter knikt en puft.

In zijn hoofd gaat het alle kanten uit.

Het Oerwoud heeft een probleem

en hij kan helpen.

Maar als hij helpt, heeft hij zelf een probleem.

Pieter wijst naar de glazen bak.

‘Is … is Sandra gevaarlijk?’

‘Gevaarlijk?’ August wrijft over zijn kin.

‘Is je mama erg bang van spinnen?’

Pieter schudt zijn hoofd.

Mama pakt spinnen met haar handen

en dan zet ze die op het balkon.

Natuurlijk niet zulke joekels als Sandra.

Een oude vogelspin, bijna zo groot als zijn hand.

Ze woont al heel haar leven in Het Oerwoud.

Piep is nog maar net in het park.

Hij woonde in een dierentuin in Duitsland.

‘Het zou fijn als iemand hem koos,’ zegt August.

‘Anders moet hij twee dagen in een klein hokje.’

Pieter duwt zijn tong tegen zijn wang.

Hij kijkt op naar Piep.

Zo groot, die dikke poten, zijn grappige kop.

‘Wie wordt het?’ vraagt August.

‘Eh,’ Pieter steekt zijn arm uit en wijst.

‘Doe die maar.’

of een struisvogel?

een vogelspin

Wat kiestPieter:

Jolanda Horsten

doet

m
et

illu
straties van Ann De Bode

Wat 

Jul:een rondje spookhuisof meteen naar huis?

Begin verhaal

Welk 
verhaal 
lees jij?

Einde 
algemene 
verhaal

nieuw
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• Veel illustraties

• Welk einde kies jij?

Sluit aan bij

Lees over de 
struisvogel

Lees over de 
vogelspin

22 en 23

22 en 23

Piep 

Sandra 

Selma Noort

met illu
straties van Natascha Stenvert

over een wandelende tak

of een vleesetende plant?

spre
ekbeurt

van Alin:
De

Maak een keuze, 
welk verhaal wil 

je lezen? 

verschijnen maart 2021

UNIEK
CONCEPT!
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Serielezen is fijn voor kinderen     

Jozua Douglas Janneke Schotveld Rian Visser
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   die leeskilometers moeten maken!

Serielezen groep 4

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau M4!
• Dievenschool is een spannende serie op AVI M4 over een school waar Rolf in 

ieder geval niet op wil zitten!
• Kit en Kaat 

• Rapp en Rob
bedenkt ze een plopstraler waarmee dingen die getekend zijn echt kunnen 

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau E4!
• Fritzi en Co 

• Wout en Rik 

• Suus

• Gamelezen
Zar beleeft talloze avonturen in een omgeving die veel lezers bekend zal 
voorkomen!

Serielezen groep 5

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau M5!
•  Piraat Puck

•  FC Buurt

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau E5!
• Theater Popcorn

regelen alles zelf, van de rolverdeling tot de techniek!
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

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

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

  
Sluit aan bij

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4

AVI M4.
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.

Dievenschool AVI M4
Pakket



Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

Serielezen groep 4
Sluit aan bij

10,50

en de bruidstaart
Kit en Kaat

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

16

‘Dit ziet er niet uit als koek en ei,’ zegt hij.

Kaat en Kit geven samen antwoord:

‘Zij doet stom!’

Kaats vader schiet in de lach.

‘Daar bemoei ik me niet mee,’ zegt hij.

‘Zoek het samen maar even uit.

En ruim de keuken op.

Dadelijk komt mama thuis.

En een ding weet ik zeker:

Zij vindt dit niet grappig.’

Met grote stappen verdwijnt hij uit de keuken.

Kit en Kaat horen hem nog net roepen:

‘Je mag de keuken pas uit als alles schoon is.

En koek en ei!’ 

Zo splits je een ei 

Een ei bestaat uit eiwit en eigeel (de dooier). 

Die kun je van elkaar scheiden. 

Dat heet splitsen en dat doe je zo:

* Pak drie schone kommen. 

* Houd het ei boven kom 1.

* Tik het kapot tegen de rand van de kom.

* Trek het ei rustig open op de breuklijn. 

 Nu heb je twee helften. 

* Laat de dooier heen en weer glijden 

 tussen de helften. 

* Het eiwit valt vanzelf in kom 1. 

* De dooier blijft in het ei. 

 Doe die dooier in kom 2.

* Giet het eiwit uit kom 1 in kom 3. 

 Daar is het veilig.

  Je weet nooit of er bij het volgende ei iets misgaat.
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

Serielezen groep 4

goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!
10,50

B.O.J. Uitvindingen AVI M4
Pakket

22

Wat een ongeluk!
Rob zit achter het stuur.
Rapp legt de groene straler achter zijn stoel.
Het lijkt wel alsof ze op een schip zitten!
Dit is dan de stuurhut.
Rob geeft gas en de GVR beweegt.
BAM! BAA AM!AA  loopt de robot door de straat.
Rapp hoopt maar dat niemand wakker wordt.
‘Stop eens!’ zegt Rapp.
Rob remt af en de GVR staat stil.
Ze zijn bij het huis van Keet.
Keet is hun beste vriendin.
Ze is de stoerste uit de hele buurt.
Keet slaapt op zolder, net als Rapp en Rob.
De GVR is net zo groot als het huis.
Rob laat de GVR zijn arm uitsteken.
De arm raakt het dak aan.
Rapp opent de kop.
Hij loopt over de arm naar het zolderraam.
Ni

jj
et vallen! denkt hij.

Want de arm is glad en de straat is ver beneden.
Maar het lukt!
Rapp is bij het dak van Keets huis.
Hij tikt zachtjes op de ruit.
Het gezicht van Keet verschijnt achter het glas.
Ze veegt de slaap uit haar ogen.
Keet opent het raam.
‘Wat doen jullie hier?’ zegt ze met een gaap.
‘Een ritje maken met een robot,’ zegt Rapp.

23
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Fritzi en Co AVI E4
Pakket

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

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

Anneke Scholtens

12

Er gaat iets gebeuren …

13

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

  
Sluit aan bij

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4

 AVI E4
De bedrieger 
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4
Sluit aan bij

redt de
kreeften!

Suus
Mariken
Jongman

Supermeiden Dieren AVI E4
Pakket

Suus
redt de 

zielige hond!

S uSuus
redt de 

papegaai!

15

Zwerfgans

In de verte staat papa al te zwaaien.

‘Suus, Bobbi, hierheen!’

Vlak bij hem staat een gans.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Suus.

‘Er was een melding over een zwerfhond,’ zegt papa.

‘Daarom ging ik hier kijken.’

‘Hm, ik zie alleen een gans,’ zegt Bobbi.

‘Misschien is het een zwerfgans,’ zegt Suus.

Ze lachen.

‘De gans kwam naar me toe,’ zegt papa.

Toen liep ze weg en keek om.

Daarna kwam ze terug en deed het weer.

Het leek wel alsof ik haar moest volgen!’

‘Natuurlijk moest dat,’ zegt Bobbi.

‘Dat is toch duidelijk?’

‘Maar het is een gans!’ roept papa.

‘Dieren kunnen zulke dingen niet.’

‘Blijkbaar wel,’ zegt Bobbi.

Haar stem klinkt een beetje kil.

Suus weet waarom dat is.

Mensen praten vaak over dieren alsof ze dom zijn.

En daar houdt Bobbi niet van.
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

Game-lezen AVI E4
Pakket

           

Rian Visser & Mark Baars

Zar Zar            en het
     vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

ZarZar        en 
  de zwevende
     zombies

Rian Visser & Mark Baars

Zar

  
Sluit aan bij

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4

Met deze nieuwe serie van schrijver Rian Visser kunnen kinderen op AVI E4

Leuk voor gameliefhebbers!
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

Serielezen groep 4

goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!
10,50

B.O.J. Ridders AVI E4
Pakket

Grajes en 
Griebus 
‘Het is een ramp,’ zegt Sam.
‘Grajes is gevaarlijk.
En nu heeft hij mijn toverketting.’
‘Mooi,’ roept Wout.
‘Ik had net zin in een avontuur.
Wij brengen de ketting wel terug.
Dat is geen probleem.’
Ridder Rik schudt zijn hoofd.
‘Ik vind dit geen goed idee,’ zegt hij.
‘Waarom tovert u dat ding niet gewoon terug?’
De tovenaar kijkt hem droevig aan.
‘Dat gaat niet.
De ketting blijft bij wie hij is.’
‘Maar u kunt er toch zelf heen gaan?’ zegt Rik.
‘U betovert Grajes gewoon.’
‘Met die ketting is Grajes veel te sterk,’ zegt Sam.
‘Hij zou mij betoveren
en ik zou er niets aan kunnen doen.’
‘En wij dan!’ gilt ridder Rik.
‘Wilt u soms dat hij ons b
Grajes is de gemeenste to
Hij verandert ons in een n
Ik weet het zeker.
Of in een stinkzwam.
Of in een muizenkeutel
Of in een neuspulkje

16

En dan heb je nog Griebus ...
Griebus is hartstikke sterk.

Rik heeft gelijk. 
Grajes en Griebus zijn niet bepaald lief.
Het zijn broers: een tweeling.
De broers Grombek.
Grajes is een tovenaar en Griebus een rover.
Ze lijken totaal niet op elkaar.
Hier zie je ze.
Zoek de verschillen!

17
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

8-10
jaar

10,50

Serielezen groep 5-6

Supermeiden Piraten AVI M5
Pakket

Sluit aan bij

11

IVDP - Informatie 
Van De Piratenbond

Hoe word je piraat?

Je moet eerst vier vragen beantwoorden.

Het antwoord op iedere vraag moet ‘ja’ zijn.

Is dat zo?

Dan mag je op je tiende verjaardag de Test doen.

Als je slaagt voor de Test ben je een echte piraat.

De vragen:
1. Ben je een meisje? ja/nee

2. Ben je geboren uit een piratenmoeder? ja/nee

3. Heb je zeebenen? ja/nee

4. Kun je zwemmen als de beste? ja/nee

Heb je op iedere vraag ‘ja’ gezegd?
Dan kan jouw moeder je opgeven voor de Test!

Je mag hem doen op je tiende verjaardag.

Heel veel geluk!
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

8-10
jaar

Serielezen groep 5-6

goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!
10,50

B.O.J. Voetballen AVI M5
Pakket

Een sponsor is iemand die een sportploeg 
steunt. 

Dat kan door geld of kleren te geven. 

FC Buurt draagt shirts waarop een big staat. 

Dat is omdat slager Hakmes hun shirts betaald 

heeft. 

Daarom wordt een speler van FC Buurt 

ook wel Buurtbig genoemd.

Regel 1a van de coach: 
Als ik zeg dat je op een egel moet gaan zitten, 
dan ga je op een egel zitten. 
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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

Theater
   Popcorn      
          Toi toi toi  

Monique 
van der Zanden

Monique 
van der Zanden

Een nieuwe ster voor

Theater
Popcorn

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 

extra materiaal bij deze boeken!

  

8-10
jaar

Serielezen groep 5-6
Sluit aan bij

10,50

11

Dat staat op een bord. Een grote pijl wijst naar een brede

deur. Boven die deur valt in grote letters te lezen: THEATER

POPCORN. De T is geel met zwarte stippen. De H is rood.

De E is paars met groen. De A is blauw met gouden

sterren. En ga zo maar door. Niet één letter is hetzelfde als

een andere. Ze zijn zelfgemaakt.

Hier doen ze alles zelf! Meiden spelen de rollen, grimeren

en doen de kapsels. Ze bouwen het decor, maken muziek,

zorgen voor licht en geluid en naaien de kostuums. Ook het

podium hebben ze zelf getimmerd.
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Sluit aan bij
  

8-10
jaar

Serielezen groep 5-6

In dit eerste deel lees je waarom Soesja bij de politiepaardenstal komt wonen 
12,99

nieuwe 
serie!

Hoe HORS 
een prins redde

Hoe het
 allema

al bego
n ...

De vade
r van S

oesja e
n Jim h

eeft ee
n nieuw

e baan.
 

Hij gaa
t werke

n in ee
n polit

iepaard
enstal.

 Op het
 

terrein
 staat 

ook een
 oud, k

rakkemi
kkig hu

isje, w
aar 

ze met 
zijn dr

ietjes 
in gaan

 wonen.
 Voor S

oesja i
s 

deze ve
rhuizin

g een h
ele gro

te vera
ndering

. Van d
e 

drukke,
 levend

ige sta
d (waar

 ze zel
fs een 

goedlop
end 

detecti
veburea

utje ha
d) moet

 ze wen
nen aan

 de sti
lte 

in een 
rustig 

dorp op
 het pl

attelan
d. 

Soesja 
heeft i

n eerst
e insta

ntie ni
ets met

 paarde
n 

en paar
denmeis

jes, ma
ar dat 

verande
rt als 

Hors ko
mt. 

Het paa
rd word

t door 
de baas

 van de
 politi

epaarde
n, 

Chef Sn
or, bin

nengebr
acht en

 Hors m
ag twee

 weken 

proefdr
aaien a

ls poli
tiepaar

d. 

Soesja 
sluit a

l snel 
vriends

chap me
t Hors.

 Hij ma
akt 

haar aa
n het l

achen e
n Soesj

a kan h
aar geh

eimen b
ij 

hem kwi
jt. Ze 

voelt z
ich daa

rdoor m
inder a

lleen e
n 

steeds 
meer th

uis. Ch
ef Snor

 heeft 
echter 

niet zo
'n 

hoge pe
t op va

n Hors 
en bede

nkt dri
e tests

 die Ho
rs 

moet do
orstaan

. Slaag
t hij? 

Dan mag
 Hors b

lijven.
 

En pas 
dan zal

 hij ee
n echt 

politie
paard w

orden!

Stoere paardenserie 

voor iedere jonge paardengek!

verschijnt mei 2021 verschijnt september 2021

DEEL 2 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021!
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De schoolbieb: 
meer dan een stapel boeken

(blijven) lezen? Plezier in lezen! Een gezellig ingerichte ruimte met een flinke kinderboekencollectie 

Het oog wil ook wat

Een goedgevulde schoolbieb

gratis materialen

45



  

6-12
jaar

10,50

AVI strips

AVI Strips AVI M3 - E3

stripEchte 
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Pakket

rijk zijn
is fijn

Nicolle van den Hurk

Piet en Riet
hebben een geheim

zit óók in AVI-lezen 
met Paul van Loon

AVI Strips AVI start
Pakket

bul is boos

D
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AVI Strips AVI M4 - E4

De ruil van Willem

door Gerard Leever

Vlieg op, Piet parkiet! Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

•  Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb
•  Perfecte verleiders voor kinderen die niet van lezen houden
•  Met duidelijk leesbaar lettertype 

Sluit aan bij

AVI Strips AVI M5 -E5
Pakket

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna Jørgen Hofmans & Marieke van Ditshuizen

Superteek!Een ongelooflijke 
safari

Rafa wil drummenJuf Nix snoept 
(niet meer)

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
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6-12
jaar

Moppenboeken
Sluit aan bij

vanaf 

8,99

moppenboek

Die mop is top!
nog een mop  !

Moppenboeken groep 3

Moppenboeken groep 4-8

Pakket

Pakket

Hoera, een mop!

Al 50.000 exemplaren 
van verkocht!

Sluit aan bij



49

Pakket

7-9 10,99

Toneellezen met Paul van Loon

toneellezen

22

Het geheim van H2O

H2O is op z’n minst verdacht. 
Stel nou dat hij Ben heeft? 

Dit pluis ik tot op de bodem uit. 
(Als je Floor leest, mag je ook Huub en H2O zijn.)

Sam Kijk, hij verdwijnt in de schuur.
Eerst keek hij nog even over zijn schouder.
Alsof hij iets stiekems doet.
Weet H2O dat jij een schildpad hebt, Floor?

Floor H2O?
Ja, hij heeft Ben een keer gezien.
H2O houdt van dieren.

Sam Echt waar?
Dan denk ik dat ik weet waar Ben is.
Ik moet nu snel weg, Floor.
Ik geloof dat ik beet heb.
Wacht hier op me.

H2O

Sam

Floor

Huub

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

Sam Zit, Huub.
Ik laat je er zo in.

Huub WAF WOEF!

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

Wie speelt 

welke rol?

Toneellezen met Paul van Loon 



  

-3000 00

jagers en boeren Grieken en Romeinen monniken en ridders steden en 
staten

Elisa van SpronsenAchter

aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen10.000 jaar geleden

+

Een
echte
  HELD

Suzanne W
ouda

9+

Lees over 
Splinter en

Friede in 1068

Lees over Tiro, 

een jongen in de 

Romeinse tijd

badhuisin hetdiefEe

n
Floortje Zwigtman

9+

Pepijn

De

 van
Lees over een 

jongen die leeft rond 800

D
e 

 van
 P

ep
ijn

Monique van der Zanden

+

9-12 12,99

Duik in de tijd van

kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer? Spannende en speelse verhalen over 

Elisa van Spronsen

Achter

aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen
10.000 jaar geleden

meg n!L t
Lees over Pier en 

zijn familie in   00

Ruben Prins

Eenechte
  HELD

Suzanne Wouda

Lees over Splinter enFriede in 1068

Marco Kunst

HET 
EILAND
Lees over Teun 
en Saar in
de Tweede
Wereldoorlog

De prehistorie Kinderarbeid in Nederland

Riddertijd De bevrijding

50

nieuw!



1500 1600 1700 1

ontdekkers en 
hervormers

regenten en 
vorsten

pruiken en 
revoluties

burgers en 
stoommachines

wereld-
oorlogen

televisie en 
computer

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

Sluit aan bij

Marco KunstHET 
EILAND

9+

Lees over Teun 
en Saar inde TweedeWereldoorlog

me g
n!L

t
Lee

s ov
er P

ier 
en 

zijn f
amilie

 in 
  00

Ruben Prins

9+

Ik  het

 weten !wil 

Lees over een 

Moluks meisje 

in 195
9

Annemarie Bon

9+

Lees over Tiro, 
een jongen in de 
Romeinse tijd

badhuisin het
diefEe

n
Floortje Zwigtman

Pepijn
De

 van

Lees over een 
jongen die leeft 

rond 800

Monique van der Zanden

Ik  het
 weten!
wil 

Lees over een 
Moluks meisje 
in 1959

Annemarie Bon

Romeinse tijd De middeleeuwen 

Recent verleden

51

In zomer 2021 

verschijnen de

laatste 3 delen

in deze serie

'Dit is een serie waar scholen 

op zitten te wachten.' 

'De boeken zijn niet alleen 

interessant voor thuis, maar ook ideaal 

voor de schoolbieb.' 

verschijnt 
mei 2021

verschijnt 
mei 2021

verschijnt 
mei 2021
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis extra materiaal bij deze boeken!

  

6-12
jaar

vanaf 

10,99

Toneellezen

TONEELLEZEN 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 &
 R

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!

53

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

Sluit aan bij

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Toneellezen groep 8

Toneellezen groep 7

Pakket

Pakket

Pakket

Dimitri. Hij is tien
ud en kan supergoed
n en gamen.
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7-12
jaar

vanaf 

9,99

Leesseries bij Estafette

Lezen in groep 4 en hoger: 

variatie is het sleutelwoord!

van groot belang dat kinderen vrij kunnen lezen 

voor kinderen van 7 tot 12 jaar hebben voor ieder 

‘Prachtige nieuwe boeken, wat een variatie! 

Geweldig om onze schoolbieb mee aan te vullen.’

Opa’s en oma’s
stelen niet

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

Een ongelooflijke 
safari

informatief

kijkverhaal strip

toneelversjesmoppenfictie



              

55

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

•  Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
•  Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
•  Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school

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

Kijk bij het betreffende 

boek op zwijsen.nl om het 

bijbehorende filmpje te zien. 



  

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

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!
Het dierenlied

voor 
meester Frank

7-10
jaar

vanaf 

9,99

Leesseries bij Estafette

van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken 

              

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

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

Opa’s en oma’s
stelen niet

Sluit aan bij

•  Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
•  Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
•  Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school

Pakket

Kijk bij het betreffende 

boek op zwijsen.nl om het 

bijbehorende filmpje te zien. 
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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 

9,99

Leesseries bij Estafette

van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken 

              

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

              

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

•  Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
•  Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
•  Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school

Pakket

Kijk bij het betreffende 

boek op zwijsen.nl om het 

bijbehorende filmpje te zien. 



  

6-12
jaar

Poëziepakket

8,99

nieuw!

versjes

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

juf?de

wat 
doen we

met

 Gekke
 giebelgriep

Linda Vogelesang

Sluit aan bij

Poëzie groep 3-8

  · 
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.

  

9-12
jaar

Books 4 You

7,50 



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

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



              
Wist je dat? AVI E5

Pakket

• 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



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

Klassiekers

Spannende, avontuurlijke klassiekers zijn nu toegankelijk gemaakt 

een bewerking gemaakt van hun favoriete klassiekers om kinderen 

Nieuw!

WELKE KLASSIEKER PAST 
HET BESTE BIJ JOU? 



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. Barrie
Peter
 Pan

Z w ij s e n

Vliegmeemet

Sluit aan bij

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!

Inclusief gratis 

doebladTIP!



  

8-12
jaar

vanaf
12,50

Lees je digiwijs

Vier spannende en herkenbare verhalen over hedendaagse onderwerpen 

Monique van Hest

Jørgen Hofmans

Marc ter Horst

Marcel van Driel

              
Lees je digiwijs groep 5-6

Pakket

Gamen



Sluit aan bij

•   Voor kinderen van nu
•   Spannende, herkenbare, grappige verhalen
•   Mogen niet ontbreken in de schoolbieb!

Marlies Slegers

Remco Pijpers

Caja Cazemier

Esther van Lieshout

Het 
INCIDENT

Lees je digiwijs groep 7-8
Pakket

Robotica



Sluit aan bij
  

9-12
jaar

Serielezen groep 7-8

op school voor ieder kind!
14,99

Manon Sikkel

DEEL 2 VERSCHIJNT IN ZOMER 2021!

20

Er stonden veertien kratten fruit. Mandarijnen, appels, 

bananen, meloenen. Ik had geen idee wat ik ermee 

moest. Ik ga namelijk niet zes kilo appels eten. Ik vind 

één appel al een beetje veel. Maar gelukkig ben ik

vindingrijk. Dat betekent dat ik goed ben in ideeën 

38328_de-beste-school_grnovel-bw.indd   20 5-10-2020   12:17:11

21

Bezorger:

38328_de-beste-school_grnovel-bw.indd   21 5-10-2020   12:17:11



  

9-12
jaar

Serielezen groep 7-8

14,99

TEAM

TEAM

CIS MEIJER

DE

GEHEIME
Toen ik omkeek, zag ik dat m

ijn hond weg was.

TEST

Wat is er met Viggo gebeurd?

CIS MEIJER

HET
DUISTERE

PRETPARK
z w ij s e n

Wat geweldig toch dat er tegenwoordig 
voor de jeugd die het lezen nog beter onder 
de knie moet krijgen van die fantastisch 
spannende boeken worden uitgeven die 
geheel op AVI niveau geschreven zijn.
Ineke Nispen, recensent Libris

Spannend, eigentijds en toegankelijk 
avontuur. Veel afwisseling in de vormgeving.

Hier is het boek voor de lezer vanaf 9-10 jaar 
die zegt dat er geen leuke, spannende boeken 
zijn! … Je vergeet de tijd, je gaat even verzitten 
en leest in één adem door als je een zwarte 
geblindeerde bus ziet verdwijnen in een 
spookachtige donkere laan.
Ria van rbbrrbbr

DEEL 3 VERSCHIJNT IN ZOMER 2021!

verschijnt februari 2021
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  Voor ieder dyslectisch kind een boek

•  Zoeklicht dyslexie: 

•  Zoeklicht dyslexie toptitels: 

•  Zoeklicht dyslexie informatief: 

• Speciaal lettertype
• Elke zin op een nieuwe regel
• Veel illustraties die het verhaal ondersteunen

Dyslexie - makkelijk lezen

Uitgeverij Zwijsen startte in 1983 onder de naam Zoeklicht met het uitgeven van speciale 

• Info over schrijver en illustrator



Sluit aan bij

71

  

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 oerwoud

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. 

Zoeklicht dyslexie middenbouw AVI E4-M5 

      Net als
Einstein

Ruben Prins

Een gevaarlijk spel

Pakket
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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

Help me!

Help me!



• Info over auteur en illustrator

Sluit aan bij

overzichtelijke verhaalpagina’s

73

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI M5-E5 

pizza pudding
puks

Pakket
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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

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

ze
leven  overal!

GEKKE
DIEREN,

Anja Vereijken

  volMode

Oh la la
een BOEK

DANSEN
      is
stoer, 
MAN! Sanne de Bakker

Een spannende

GIDS door
    het 

Rijksmuseum

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

•  Speciaal dyslexie lettertype

en ondersteuning 

Sluit aan bij

75

ENTER
de GAME
    zone

(als je durft)
Monique van Hest

  volMode

Oh la la
een 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

Werkblad bij serie Game-lezen

Knipblad

  

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilbu

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
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• Unieke database met kinderboeken van bijna alle gerenommeerde uitgeverijen

• met tips en ideeën over lezen en leesbevordering
•  krijg inzicht in de opbouw van je boekencollectie (en eventuele hiaten) met de 

GRATIS schoolbiebscan!

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 het meest 

gekozen middel op scholen is 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


