
Voorleesboekentips
Kleuters

Aansluitend bij 
Sinterklaas geven we 
enkele Boekentips

 » ‘Prinses Arabella en de Sint’, 
Mylo Freeman

 » ‘Schoenen voor Sinterklaas’, 
Pauline Michgelsen en Barbara de 
Wolf

 » ‘Piet en Sint en het slimme 
kind’, Gerda Dendooven 

Andere tips 
 » ‘Mila heeft twee bedjes’, Judith 

Koppens en Anouk Nijs 
# slaaprituelen, dagelijks leven, 
echtscheiding

 » ‘Zaza gaat slapen’, Mylo Freeman 
# slaaprituelen, dagelijks leven, 
knuffeldieren

 » ‘Slaap zacht, Piepje’, Stephenie 
Meyer, Lehmann, Schulze en 
Suzanne Gohlich 
# dood vogeltje, begrafenisrituelen, 
multiculturele kleuterschool 

 » ‘Deau’, Elly Verbeure en Tine 
Vercruysse 
# watertekort, duurzaamheid, 
vriendschap

 » ‘Het begin van de zee’, 
Annemarie van Haeringen 
# water, zee, schilderen 

 » ‘De snoepjes van Aisha’, Elly van 
der Linden en Suzanne Diederen 
# snoepjes, grappige situaties, 
suikerfeest

 » ‘Lou op weg naar school’, 
Kathleen Amant 
# dagelijks leven, verschillende 
mensen ontmoeten

 » ‘Honden doen niet aan ballet’, 
Anna Kemp en Sara Ogilvie 
# ballet, dromen

 » ‘Idje wil niet naar de kapper’, 
Michael Middelkoop 
# kroeshaar, fierheid

 » ‘Waar is mijn noedelsoep?!?’, 
Chee-Han en Reza Kartosen-Wong 
# dagelijks leven, eten

Lager onderwijs
Vanaf de 1e graad

 » ‘Het lammetje dat een varken 
is’, Pim Lammers 
# dieren, identiteit, gender

 » ‘Brown Girl Magic’, Dalilla 
Hermans en Fatinha Ramos 
# bruine huid en krullen, pesten, 
magie, liefhebben

 » ‘Safia en de droombellen’,  Asma 
Ould Aissa en Annemarie Vermaak  
# toveren, dromen, eten

 » ‘Mmmm, toch wel lekker …’, 
Azmi Latif en Marie Van Praag 
# moeilijke eter, wereldse gerechten

 » ‘De loopwedstrijd’, Benedicte 
Moussa-DeGreef en Frits van 
Zeventer 
# jaloezie, vriendschap 

 » ‘Jamela’s jurk’, Niki Daly 
# feest, jurk, avontuur, muziek

 » ‘Rachid en de blauwe mannen’, 
Elly Hees 
# taxi, reizen, Marokko, gedichten, 
dierenweetjes

 » ‘Momoko’, Coby Hol  
# oma, dagelijks leven, koekjes 
bakken, Japan

Vanaf de 2e graad
 » ‘Ada dapper wetenschapper’ en 

bijhorend ‘Ada Dappers grote 
werk- en knutselboek voor 
topwetenschappers’, Andrea 
Beaty en David Roberts 
# wetenschap, genderstereotypen 
doorbreken

 » ‘Tori’, Brian Elstak en Karin 
Amatmoekrim 
# dieren, verhalen, avontuur

 » ‘Rosie en Moussa voor altijd’, 
Michael Decock en Judith 
Vanistendael 
# stad, familie, vriendschap, 
helpen

Vanaf de 3e graad
 » ‘Rocca en het geheime 

toverrecept’, Sharid Alles 
# toverkok, ruzies, gezin

 » ‘Cyrus & Farnaz over 7 grenzen’, 
Mark Waes 
# kindvluchtelingen, moed, trouw, 
eerlijkheid, rechtvaardigheid

 » ‘Bedtijdverhalen voor rebelse 
meisjes – 100 verhalen over 
bijzondere meisjes’ met 
bijhorend ‘Ik ben een rebels 
meisje – werkboek voor 
revoluties’, Elena Favilli en 
Francesca Cavallo  
# inspirerende vrouwen, rebelse 
plannen

Secundair onderwijs 
 » Ook in het secundair onderwijs 

moedigen we leerkrachten (gelijk 
welk vak) aan om voor te lezen. 

 » Interessante boeken voor 
scholieren vind je op onze 
Pinterestpagina. 

Meer inspiratie? 
 » Bekijk al onze aanraders op  

Pinterest > Studio Globo > 
in het bord ‘Lees mij’. 


