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Groep 7 Groep 8

Pakket Toneellezen groep 7  (4 titels)
ISBN 978-90-487-3680-5
€ 55,96

Pakket Toneellezen groep 8  (4 titels)
ISBN 978-90-487-3681-2
€ 55,96

Gezelligsamen hardoplezen op jeeigen AVIniveau!

De kinderen van groep 7 en 8 kunnen niet wachten 
om zogenaamd het podium te betreden. 
Deze meeslepende toneelleesboeken − geschreven 
door ervaren scriptschrijvers − zijn spannend, leuk, 
grappig en soms ook heel herkenbaar. Een staande 
ovatie voor alle acteurs!

Kinderboekenschrijver Paul van Loon staat bekend 
om zijn griezelige boeken met veel humor. Speciaal 
voor Zwijsen schreef Paul van Loon drie spannende 
toneelleesboeken op AVI M4 over meesterspeurder 
Sam Schoffel. Ken jij Sam al? 

Toneellezen is aantrekkelijk voor goede en zwakke 
lezers. Speciaal voor groep 4, 5 en 6 zijn er 
toneelleesboeken op twee AVI-niveaus gemaakt. 
Kinderen die misschien iets minder goed kunnen 
lezen, kunnen zo oefenen in lezen, samen met een 
betere lezer.

Het boek Brugkidz speelt echt op de middelbare 
school en is zodoende een superleuke voor-
bereiding als je naar de middelbare school gaat.

Geschreven door Gri� el-winnaar 
Suzanne Wouda

Twee 
verschillende 
avi-niveau’s 
in één boek!Geschreven door Gri� el-winnaar 

Anke Kranendonk

Leef je uit!
Met toneellezen leren kinderen op spannende 
en creatieve wijze lezen. In de boeken vind je 
instructiepagina’s en een overzicht van alle 
personages. Zo kunnen de kinderen zich inleven 
in hun karakter én bijpassende grappige, 
gekke, enge, lieve, mooie of brutale stemmetjes 
opzetten. 
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Pakket Toneellezen met Paul van Loon  (3 titels)
ISBN 978-90-487-4026-0
€ 32,97

M4-E4 978-90-487-3365-1

10,99
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Pakket Toneellezen groep 3  (7 titels)
ISBN 978-90-487-3763-5
€ 76,93

In groep 3 staat leren lezen centraal. 
Daarbij is het belangrijk dat kinderen 
veel lol beleven. Met toneellezen zit 
dat wel snor. De kinderen kruipen 
helemaal in hun (hoofd)rol én leren 
ook goed naar elkaar te luisteren.

Oefening baart kunst. Toneelleeskunst! 
Ook voor kinderen in groep 4 en 5 bestaan de leukste 
toneelleesboeken. De kinderen kunnen gezellig samen 
hardop lezen op hun eigen AVI-niveau. De meest 
spannende en humoristische verhalen komen voorbij 
op de bühne. Repeteren maar! 

Yes, toneellezen is ook superleuk voor groep 6! 
Met toneelleesverhalen die soms best spannend, 
eigentijds en stoer zijn. Stuk voor stuk verschillende 
verhalen en stijlen waardoor voor ieder kind een 
aansprekende boek.

Pakket Toneellezen groep 4  (6 titels)
ISBN 978-90-487-3713-0
€ 83,94

Pakket Toneellezen groep 5  (6 titels)
ISBN 978-90-487-3714-7
€ 83,94

Pakket Toneellezen groep 6  (6 titels)
ISBN 978-90-487-3679-9
€ 83,94

Hoe klinkt jouw 
stem als je op een 

mammoet zit?

In the spotlights

Laat je verrassen door de mooiste toneelleesboeken! 
Ga naar zwijsen.nl/toneellezen

Kinderen houden van toneelstukjes, hebben veel fantasie en vinden het 
leuk om samen te lezen. Voilà: meer heb je niet nodig voor toneellezen! 
Deze superleuke samenleesvorm is populair onder kinderen. 
Bij toneellezen nemen twee lezers (of meer!) de rol van een personage 
op zich en lezen de teksten hardop voor. Ze voeren dus eigenlijk een 
toneelstukje op, maar dan zonder podium, kostuums en zenuwen.

Over de serie 
Toneellezen:
•  Spannende, humoristische en 

toegankelijke verhalen
•   Geschreven door bekende 

kinderboekenschrijvers
•  Geschikt om samen te lezen: teksten 

in dialoogvorm, als bij een toneelstuk
•    Bevordert het vloeiend lezen, lezen 

met intonatie en het leesplezier
•   Stimuleert de woordenschat-

ontwikkeling en creativiteitToneelleesboeken bestaan vooral uit dialogen, zodat de 
lezers elkaar afwisselen. Kinderen blijven goed bij de les 
én leren vloeiend lezen met intonatie. 
Zin om aan de slag te gaan met toneellezen? Bij Zwijsen 
vind je voor elk AVI-niveau meerdere toneelleesboeken. 
Kies en bestel je favoriete toneelleesboeken en laat de 
optredens maar beginnen. Toitoitoi!    

Toneellezen & 
remedial teaching
Er zijn kinderen die moeite hebben met lezen. Voor hen 
is het belangrijk om op een luchtige manier te oefenen. 
Steeds meer remedial teachers maken daarom gebruik 
van toneellezen. Bij toneellezen draait het niet om 
perfectie of om het juiste tempo, maar om inleving, 
beleving en plezier. Positieve leeservaringen zorgen 
voor meer zelfvertrouwen en trots. 
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