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23 januari t/m 2 februari
Nationale Voorleesdagen 2019
Een huis voor Harry van Leo Timmers is
het Prentenboek van 2019.

Leo Timmers bedacht voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke
kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet
naar een nieuw huis.

2 t/m 13 oktober
Kinderboekenweek 2019

versjes

Leon Swart
telefoon 013 583 88 42
l.swart@zwijsen.nl

Evenementenkalender 2019

Gekke

Linda Vogelesang

iep
gieb elg r

De Kinderboekenweekgeschenkschrijver van 2019
is Anna Woltz en astronaut André Kuipers en
illustrator Natascha Stenvert schrijven en tekenen
het bijbehorende prentenboek dit jaar!
Natascha illustreerde eerder al Gekke giebelgriep
voor Zwijsen.

8+

Robert Hendriks
telefoon: 013 583 89 32
r.hendriks@zwijsen.nl
Juliette Nieuwenhuis
telefoon 013 583 88 70
j.nieuwenhuis@zwijsen.nl
Willemijn Kuiken
telefoon 013 583 88 61
w.kuiken@zwijsen.nl
Marike Verschoor

Onze telefoon
experts
013 583 88 82

brengen de methoden van Zwijsen graag bij je tot leven

m.verschoor@zwijsen.nl
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Verstegen, Fiep Westendorp, Juliette de Wit.
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“Ik heb m’n
boek al uit …”
In elke klas zit wel een leerling die sneller
leest dan de rest. Die boeken als het ware
verslindt. Zwijsen heeft voor elk kind een
boek. Dus óók voor leerlingen met een
leeshonger die bijna niet te stillen lijkt.

Een kleuter die al helemaal
zelf kan lezen?

Een snelle lezer
in groep 3?

Hee, ik lees!: boeken voor kleuters die
zelf kunnen lezen. De perfecte overgang tussen prenten- en leesboek.

Zonnetjes zijn boeken
voor kinderen die aan
het begin van groep 3
al (bijna) alle letters
kennen. Sluit aan bij
Veilig leren lezen.

Een échte kleine
boekenwurm?
Bolleboos: dikke boeken
voor snelle lezers (6-9 jaar).
Met een hoger AVI-niveau,
maar sluiten aan bij de
belevingswereld van jonge
lezers.

Een kleuter die al een
beetje wil lezen?
Kleuters samenleesboeken zijn
boeken die je samen leest. Jij de
linkerpagina. Leerlingen de rechter.

Kinderen die
Engelse boeken
willen lezen?
Books 4 You: Engelse
prentenboeken, strips,
leesboeken én een
Toneelleesboek met
Nederlandstalige
informatie,
woordenlijsten en
quizvragen (9-12 jaar).

alles over lezen voor leerkrachten

SSSSTTT!
Wij zijn 15 minuten aan het lezen

Al met slechts 15 minuten lezen per dag gaan de leerprestaties van leerlingen met sprongen vooruit.
En dat niet alleen. Kinderen vergroten er ook hun wereld mee. Daarom is het belangrijk kinderen op
school lekker veel te laten lezen. Het zorgt voor een leven lang (lees)plezier!

De voordelen van 15 minuten lezen per dag:
• Woordenschat en leesvaardigheid van kinderen groeien direct
• Leerprestaties gaan vooruit
• Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker
• Talent kan daardoor beter ontwikkeld worden
• 15 minuten lezen per dag vermindert stress met twee derde!

Wist je dat ...
kinderen die 15 minuten per dag lezen 1.146.000 woorden per jaar lezen?

Meer weten?
Ga naar lees15minutenperdag.nl en doe mee!
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Rekenprentenboeken
4-6 14,99
jaar

Sluit aan bij

Getallen, tellen, ordenen, sorteren, groot en klein … Nieuwsgierige
kleuters ontdekken van alles in deze humoristische prentenboeken en
maken zo spelenderwijs kennis met allerlei rekenkundige begrippen.
Leuk en leerzaam tegelijk!
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

veel interactie tijdens het voorlezen

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?

spelenderwijs leren

Pakket

Rekenprentenboeken voor kleuters
ISBN 978-90-487-3267-8 · Prijs € 44,97

tellen en getallen

tegenstellingen

ordenen en sorteren

MONSTER
nummer 10

Rindert Kromhout en Alex de Wolf

7+

7+

978-90-487-3252-4

Welke is anders?

MONSTER nummer 10

Wat
ruik ik
daar?

Eus Roovers en Ann de Bode

Manon Sikkel en Daniëlle Schothorst

Manon Sikkel en Daniëlle Schothorst

Eus Roovers en Ann de Bode

Welke is
anders?

7+

978-90-487-3265-4

978-90-487-3266-1
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Versjes voor kleuters
4-6 14,99
jaar

Deze geweldige versjesboeken voor kleuters staan vol gedichten, rijmpjes
en grapjes over onderwerpen die kleuters aanspreken. De boeken bevatten
prachtige kijkplaten voor veel interactie tijdens het voorlezen. Bovendien
zijn ze geschreven door bekende kinderboekenschrijvers.
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

Versjes voor kleuters

Pakket

ISBN 978-90-487-3268-5 · Prijs € 44,97

Het grot
e

Frank van Pamelen en N

Mijn raam
is een schilderij

versjesboek van

icolle van den Hurk

7+

t Wille en Marja Meijer

Mijn raam is een schilderij

Ieder u
ur
avontueeun
r

7+

978-90-487-3262-3

Bette Westera en Job van Gelder

Het grote versjesboek van Rie

7+

978-90-487-3263-0

978-90-487-3264-7

lees, kijk en ontdek steeds nieuwe dingen

humoristische
teksten
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Sluit aan bij

Kleuters samenleesboeken

Sluit aan bij

Dit zijn boeken voor kleuters die zelf al willen lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s voor een ervaren lezer. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die
de kleuter zelf kan lezen. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen
van het verhaal.

4-6 10,6,50
jaar

voorleespagina

Nieuw!
lezen met

w aa r

k oe

In het hok slaapt een geit.
Dolfje maakt haar wakker.
‘Geit, zag jij Noura?’ vraagt Dolfje.
De geit doet een oog open.
‘Nee, geen Noura gezien,’ zegt ze.

kleuters samenleesboek

koe

16

is noura?

Paul van Loon • waar is noura?

waar

w aa r

met tekeningen van Hugo van Look

17

4+

zelf lezen!

Pakket

Kleuters samenlezen 1
ISBN 978-90-487-1807-8 · Prijs € 39,00

dieren

dieren

dieren

dieren

dieren

oppas

978-90-276-7397-8

978-90-276-7369-5

978-90-276-7357-2

978-90-487-0322-7

978-90-487-0823-9

978-90-487-0826-0

Pakket

Kleuters samenlezen 2
ISBN 978-90-487-1808-5 · Prijs € 39,00

vriendschap

vriendschap

ridders

dieren

bang zijn

feest

978-90-487-0320-3

978-90-487-03210

978-90-487-0323-4

978-90-487-0824-6

978-90-487-0825-3

978-90-487-1189-5

9

Kleuters samenleesboeken informatief
4-6 10,50
jaar

Deze informatieve boeken spelen in op de behoefte van kleuters om letters (en
woorden) te verkennen. De pagina’s zijn overzichtelijk ingedeeld met links de
tekst die door de ervaren lezer wordt voorgelezen. Rechts staan korte teksten
en eenvoudige woorden die door de kleuter gelezen kunnen worden.
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

Pakket

kleuters samenleesboeken
informatief Jaarpakket 1

kleuters samenleesboeken
informatief Jaarpakket 2

Pakket

ISBN 978-90-487-3248-7 · Prijs € 94,50

ISBN 978-90-487-3249- 4 · Prijs € 94,50

start

doen alsof

uitvinden

herfst

wonen

muziek

978-90-487-2927-2

978-90-487-2338-6

978-90-487-2326-3

978-90-487-3007-0

978-90-487-3011-7

978-90-487-2926-5

lente

kunst

gezondheid

winter

communicatie

dieren

978-90-487-2928-9

978-90-487-2337-9

978-90-487-2924-1

978-90-487-3008-7

978-90-487-2327-0

978-90-487-3010-0

afsluiting

eten & drinken

buiten spelen

avontuur

familie

water

kleuters samenleesboek

Dit ben ik.
Ik ben het kind van mam en pap.
En de zus van zus.
Ik heb ook een oom en een neef.
Wat is dat fijn!

•

informatief

Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest.
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander
leest de iets moeilijkere tekst voor.
Zo geniet je samen van het boek.

Een

k u s van mij

Aag Vernelen
ivan & ilia

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.

Een kus van mij
Aag Vernelen

kleuters
informatief
familie
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-2929-6

10

978-90-487-2335-5

978-90-487-2925-8

978-90-487-3006-3

4+

over familie

978-90-487-2336-2

978-90-487-3009-4

Sluit aan bij
•
•
•
•

Thema's sluiten aan bij de kleutermethode Schatkist
Informatieve boeken voor kleuters
Voor kleuters die zelf willen lezen
Met foto’s en illustraties in full colour

zelfleeswoord

p o t

voorleespagina

eenvoudige tekst

room in de pot.

roos in de pot.
en sap van een bes.

pot

Het was in de oertijd.
Een vrouw had graan.
Er kwam een rat …
pot
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?

m ee s
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.

ik in de pot!

brr, nat!

mees met een pet.
en met een das.
en een jas.

mees met een jas.

een pot op de kar.
en wat nog meer?

te koop!

k a r

mees met een das.
en een jas.

is dat een mus?

m u s
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hee, ik lees!

AVI start

5-6 7,99
jaar

Deze serie is speciaal ontwikkeld voor kleuters die zelfstandig kunnen lezen. Het
zijn kleurrijke boeken met overzichtelijke verhaalpagina’s. Ze zijn geschreven op
AVI start. Ze vormen een overgang tussen groep 2 en groep 3. De boeken zijn
tevens in te zetten bij de eerste weken leesonderwijs in groep 3.

hee, ik lees! Jaarpakket 1
Pakket

hee, ik lees! Jaarpakket 2
Pakket

ISBN 978-90-487-3246-3 · Prijs € 71,91

start

doen alsof

uitvinden

ISBN 978-90-487-3247-0 · Prijs € 71,91

herfst

kom je mee
naar de zee?

wonen

muziek

ik wil geen kus
Hans en Monique Hagen
Philip Hopman

Selma Noort en Jeska Verstegen

hee, ik lees!

978-90-487-1074-4

978-90-487-2849-7

978-90-487-2854-1

978-90-487-1073-7

978-90-487-2856-5

978-90-487-2846-6

lente

kunst

gezondheid

winter

communicatie

dieren

hee, ik lees!

Annemarie van den Brink en Heleen Brulot

de zee is
van ijs

hee, ik lees!
De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst
te verduidelijken.

Erik van Os en Elle van Lieshout
& Hugo van Look

daan wil weg
daan wil weg.
met kip en haan.
met kat en rat.
met mug en ree.
kan sik ook mee?
gaan ze naar de maan?
of gaan ze naar de zee?

?
?

5+

kleuterlezen

kleuterlezen

lente

dieren

winter

hee, ik lees!

5+

www.zwijsen.nl

Hans en Monique Hagen
en Ingrid en Dieter Schubert

5+

5+

kleuterlezen

www.zwijsen.nl

daan wil weg

daan wil weg

ik in de zon

n

de zee is van ijs

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst
te verduidelijken.

hee, ik lees! AVI START

ik zon
in de zon

hee, ik lees! AVI START

hee, ik lees! AVI START

ee, ik lees! zijn speciaal
e al willen lezen. Ze zijn
T-niveau. Dat betekent
envoudig zijn en worden
schrijft. De pagina’s zijn
aties helpen de tekst

hee, ik lees!

hee, ik lees!

5+

www.zwijsen.nl

hee, ik lees!

5+

978-90-487-1394-3

978-90-487-2852-7

978-90-487-2851-0

978-90-487-1395-0

978-90-487-2848-0

978-90-487-1390-5

afsluiting

eten & drinken

buiten spelen

avontuur

familie

water

bas is de baas

Jolanda Horsten
met tekeningen van Eefje Kuijl

Mark Janssen

hee, ik lees! AVI START

dag juf

hee, ik lees!
De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst
te verduidelijken.

naar neef jip
Anneke Scholtens en Els van Egeraat

naar neef jip

naar neef jip
ik ben pim.
ik mag naar neef jan.
ik neem aap mee.
maar wat wil de bok?
de bok wil een hap.
een hap van aap!

5+
kleuterlezen
familie

hee, ik lees!

hee, ik lees!

978-90-487-1393-6
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978-90-487-2850-3

978-90-487-1077-5

www.zwijsen.nl

978-90-487-2847-3

5+

hee, ik lees!

978-90-487-1392-9

978-90-487-2855-8

Sluit aan bij
•
•
•
•

Thema's sluiten aan bij de kleutermethode Schatkist
Boeken die kleuters echt zélf kunnen lezen
Weloverwogen woordgebruik
Overzichtelijke verhaalpagina’s

kom mee.
we gaan, bas.
kom, jet.
we gaan.
het is al laat.
ik wil naar mam.

zelf lezen!

ik kom, baas jet.

AVI start
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Telboek en letterboeken
4-6 10,50
jaar

Sluit aan bij

Met het Rompompom telboek oefenen kleuters spelenderwijs met getallen tot
en met 20. Met de letterboeken leren kleuters en beginnende lezers in groep 3
spelenderwijs de letters en klanken van school. Al snel kunnen ze met een paar
letters woordjes en zinnetjes lezen.

‘Wat heb jij veel dino’s,’ zegt Loeloe.
Pompom haalt zijn schouders op.
‘Valt wel mee,’ zegt hij.
‘Echt niet,’ zegt Loeloe. ‘Het zijn er wel 1000.’
‘Bijna,’ zegt Pompom. ‘Het zijn er 9.’

9

[illustratie: Loeloe stalt de dino’s uit.]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rompompom
telboek

9 losse en verschillende dino’s

ISBN 978-90-487-3260-9

Zo ziet ee eruit.

ee, ee, ee

ee

ee

Kijk, Pompom heeft een blokje.
Met de letter ee.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar eend, beer en reep.
Hoor je ee?

Zo ziet oo eruit.

oo

oo

Oo, dat is mooi!

Kijk, Pompom heeft een blokje.
Met de letter oo.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar oog, boom en boot.
Hoor je oo?

Rompompom
letterboek
ISBN 978-90-487-3261-6
Ik ben Peempeem.
Hoor maar, met ee.

14

En ik ben Leelee.

Ik ben Poompoom.
Hoor maar, met oo.

En ik ben Looloo.

maan roos vis leesboeken
6-7 7,99
jaar

Pakket

De maan roos vis leesboeken zijn bedoeld voor beginnende lezers in groep 3,
bijvoorbeeld bij de leesmethode Veilig leren lezen. Leuke boeken om veel
leeskilometers te maken op AVI start tot en met AVI E3.

maan roos vis AVI start
ISBN 978-90-487-1859-7 · € 47,94

978-90-487-1848-1

Pakket

978-90-487-1845-0

978-90-487-1849-8

978-90-487-1846-7

978-90-487-1847-4

978-90-487-1850-4

978-90-487-2145-0

978-90-487-2146-7

maan roos vis AVI M3
ISBN 978-90-487-1795-8 · € 31,96

978-90-487-1766-8

Pakket

Sluit aan bij

978-90-487-1770-5

978-90-487-1769-9

978-90-487-1767-5

maan roos vis AVI E3
ISBN 978-90-487-2160-3 · € 47,94

978-90-487-2142-9

978-90-487-2141-2

978-90-487-2143-6

978-90-487-2144-3

15

ik lees!
6-7 7,99
jaar

Ieder jaar leren zo’n 200.000 kinderen lezen. Om deze kinderen voldoende
oefenmateriaal te bieden is de boekenserie ‘ik lees!’ ontwikkeld. De boeken
sluiten perfect aan bij de belevingswereld van beginnende lezers. Er zijn al
boeken voor na een paar weken leesonderwijs.

ik lees! AVI start

Pakket

EAN 871-96-810-0224-2 · € 63,92
AVI Start

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!

pas op
voor de tor!
Rian Visser
Mark Baars

AVI Start

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

pas op voor de tor!
pas op voor de tor!

zar wil een hut.
hij hakt een boom om.
maar daar is een tor.
hij is hoog en dik.
de tor hapt naar zar.
weg, tor!

6+
AVI Start
minecraft
AVI oud: 1

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-0987-8

978-90-487-3142-8

978-90-487-1370-7

978-90-487-1856-6

978-90-487-1081-2

978-90-487-1851-1

978-90-487-3415-3

978-90-487-3417-7

ik lees! AVI M3

Pakket

EAN 871-96-810-0223-5 · € 63,92
AVI M3

op zoek
naar een ring
Rian Visser
Mark Baars

AVI M3

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

op zoek naar een ring

op zoek naar een ring

zar krijgt een brief van de baas van het spel
dag zar,
zoek een ring.
doe het snel.
je hebt maar een uur .
als je faalt is het spel uit.

6+
AVI M3
minecraft
AVI oud: 2
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-0988-5

978-90-487-3143-5

978-90-487-1371-4

978-90-487-1857-3

978-90-487-1082-9

978-90-487-1852-8

978-90-487-3416-0

978-90-487-3418-4

Sluit aan bij

Leesbevorderingstip!
Kinderen kunnen als ze een boek uit deze serie leuk vinden verder lezen over het
onderwerp op het volgende AVI-niveau. Van iedere schrijver zijn er vier boeken,
om lekker te kunnen doorlezen.

ik lees! AVI E3

Pakket

ISBN 978-90-487-3655-3 · € 63,92
AVI E3

Aan de kant,
draak!

AVI E3

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek
gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!

Rian Visser en Mark Baars

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Aan de kant, draak!
Aan de kant, draak!

Zar hoort een gil.
Het komt van een meisje, dat Lina heet.
Ze wil de grot in.
Maar voor de berg staat een draak.
Hij is heel groot.
En hij draak spuugt vuur.

6+
AVI E3
minecraft
AVI oud: 3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

978-90-487-1015-7

978-90-487-3140-4

978-90-487-1772-9

978-90-487-2134-4

AVI E3

AVI E3

De serie ik lees! is speciaal voor kinderen die leren lezen.
Dit boek gaat over buiten spelen. Er verschijnen in de serie ik lees!
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Acht negen tien, ik kom!

Acht negen tien, ik kom!
ﬂaptekst

Het
slaapfeest

Acht
negen
tien,
ik kom!

Dirk Nielandt en Andrea Kruis

Elisa van Spronsen
& Ann De Bode

6+
AVI E3
buiten spelen
AVI oud: 3

www.zwijsen.nl

6+

7+

978-90-487-1342-4

978-90-487-2078-1

978-90-487-3597-6

978-90-487-3599-0

ik lees! AVI M4

Pakket

ISBN 978-90-487-3654-6 · € 63,92
AVI M4

Gevaar in
de mist

AVI M4

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek

Rian Visser
Mark Baars

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees!
meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Gevaar in de mist
Gevaar in de mist

Zar bouwt een hoge toren.
Trots laat hij de toren aan Lina zien.
Maar dan komt er een brief.
De baas van het spel is boos.
Hij straft Zar en Lina met een dikke mist.
Ze kunnen niets meer zien.
En er is veel gevaar.
Help!

6+
AVI M4
minecraft
AVI oud: 3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-1014-0

6+

978-90-487-3141-1

978-90-487-1773-6

978-90-487-2135-1

AVI M4

AVI M4

De serie ik lees! is speciaal voor kinderen die leren lezen.
Dit boek gaat over buiten spelen. Er verschijnen in de serie ik lees!

bijna

Kaat Piraat

Dit boek is echt
gebeurd

Dirk Nielandt en Andrea Kruis

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Elisa van Spronsen
& Ann De Bode

Kaat Piraat

Kaat Piraat
ﬂaptekst

6+
AVI M4
buiten spelen
AVI oud: 4

www.zwijsen.nl

7+

6+

978-90-487-1343-1

978-90-487-2079-8

978-90-487-3598-3

978-90-487-3600-3
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AVI kanjers

Sluit aan bij

Tachtig pagina's leesplezier: de AVI kanjers zijn verhalenbundels voor beginnende
lezers. Op elke spread vind je een nieuw avontuur, dus de AVI kanjers zijn ideaal
voor kinderen die een verhaal graag meteen uitlezen. Alle bundels zijn voorzien
van mooie, bijzondere beelden en illustratieve grapjes.

6-7 10,50
jaar

AVI kanjers Start

Pakket

EAN 871-96-810-0221-1 · € 42,00

START

meer dan 30

hip hop kat

hip hop kat

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

verhalenbundel
dieren
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Elisa van Spronsen

6+

978-90-487-3424-5

978-90-487-3603-4

978-90-487-3425-2

978-90-487-3427-6

AVI kanjers AVI M3-E3

Pakket

EAN 871-96-810-0222-8 · € 42,00
Jørgen Hofmans

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen!

als ik groot ben

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp.
Dit boek gaat over beroepen.

als ik groot ben
tom maakt een scheef huis.

als ik
groot ben

er is vuur, er is rook!
wat is er veel te zien!
wat is er veel te doen!
wat doe jij?

hoor jĳ
mĳn brul?
als je groot bent?

Isabel Versteeg

NUR 287

verhalenbundel
beroepen
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-2864-0

6+

978-90-487-2865-7

978-90-487-3035-3

978-90-487-3426-9

op iedere
spread een nieuw
verhaal

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
19

18

AVI meegroeiboeken
6-7 14,50
jaar

Speciaal voor beginnende lezers die dikke boeken willen lezen: de AVI meegroeiboeken. Deze boeken bevatten ieder 144 rijk geïllustreerde pagina’s.
In het boek loopt de moeilijkheidsgraad geleidelijk op, van AVI start naar M4.

pim met de kar
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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?’
het boek begint
makkelijk ...

Pakket

Sluit aan bij

119

hou bij op welk
niveau je al leest,
kijk naar het
raketje!

... en eindigt op een
hoger AVI-niveau!

AVI meegroeiboeken Start t/m M4
ISBN 978-90-487-2987-6 · € 58.00

avontuur

vriendschap

koken

reizen

978-90-487-0651-8

978-90-487-1070-6

978-90-487-0650-1

978-90-487-1071-3
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Leren lezen - AVI start
6-7 6,99
jaar

Pakket

Een nieuwe serie voor beginnende lezers in groep 3, de AVI-start lezers.
Leuke, eigentijdse handzame boeken met onderwerpen die aansluiten
bij de interesses van jonge lezers. Geschikt voor kinderen die vanaf de
eerste weken leesonderwijs zelf willen lezen.

Leren lezen AVI start
EAN 871-96-810-0281-5 · Prijs € 41,94

7+

978-90-487-3628-7

Lieneke Dijkzeul &
Madeleine van der Raad

een boek

978-90-487-3630-0

een
van een geit?

Martine Letterie
& Jeska Verstegen

Lieneke Dijkzeul

voor jou en mij

7+

978-90-487-3631-7

7+

een ei van een geit?

Riet Wille

7+

20

kas
bijt
de
zon
978-90-487-3629-4

een boek voor jou en mij

tim en pim

tim en
pim

raar ha a r
Jørgen Hofmans &
Daniëlle Schothorst

7+

Riet Wille & Loes Riphage

raar haar

lef !

Bette Westera & Claudia Verhelst

Bette Westera

Monique van der Zanden

wat een

kas bijt de zon

wat een lef !

Monique van der Zanden & Hélène Jorna

7+

978-90-487-3632-4

978-90-487-3633-1

•
•
•
•
•

Leeskilometers maken in groep 3
Variatie in AVI-boeken voor beginnende lezers
Toegankelijk en humoristisch
Sluit 100% aan bij school
Spaar ze allemaal!

Sluit aan bij

21

Leesseries bij Veilig leren lezen kim-versie
Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Zwijsen ontwikkelde een uitgebreide serie leesboeken die precies aansluiten bij Veilig
leren lezen. Dertien leesseries op verschillende leesniveaus met een maan-,
zon-, of steraanpak.

Variatie doet lezen
Variatie is het sleutelwoord van het boekenaanbod bij Veilig leren lezen:
versjes, verhalen, informatieve boeken, kijkboeken, samenleesboeken, strips
en dergelijke. De boeken zijn gemaakt door heel veel verschillende bekende
Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en –illustratoren. Ook is
er bij iedere kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse
manier verwijst naar een van de leesboeken voor de kinderen. Op die manier
geniet je met elkaar van mooie boeken en werk je op een speelse manier
aan leesbevordering. 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
pakket start

aantal
maan

aantal
zon

aantal
ster

4 leesboeken op starters niveau

aantal
voorleesboek

totaal

ISBN

prijs

1

5

978-90-487-1820-7

€ 53,75

pakket kern 1

3

3

3

1

10

978-90-487-1821-4

€ 101,50

pakket kern 2

3

3

3

1

10

978-90-487-1822-1

€ 103,50

pakket kern 3

6

3

3

1

13

978-90-487-1823-8

€ 129,75

pakket kern 4

6

3

3

1

13

978-90-487-1824-5

€ 129,75

pakket kern 5

6

3

3

1

13

978-90-487-1825-2

€ 129,75

pakket kern 6

6

3

3

1

13

978-90-487-1826-9

€ 127,75

pakket kern 7

6

3

3

1

13

978-90-487-1861-0

€ 131,75

pakket kern 8

6

3

3

1

13

978-90-487-1862-7

€ 129,75

pakket kern 9

6

3

3

1

13

978-90-487-1863-4

€ 129,75

pakket kern 10

6

3

3

1

13

978-90-487-1864-1

€ 123,75

pakket kern 11

6

3

3

1

13

978-90-487-1865-8

€ 127,75

pakket afsluiting

6

3

3

1

13

978-90-487-1866-5

€ 129,75

Leesseries op niveau

22

pakket maantjes kern 1-6

30 titels

978-90-487-2064-4

€ 296,50

pakket maantjes kern 7 - afsluiting

36 titels

978-90-487-2168-9

€ 353,00

pakket sterretjes kern 1-6

18 titels

978-90-487-2063-7

€ 179,50

pakket sterretjes kern 7 - afsluiting

18 titels

978-90-487-2170-2

€ 177,50

pakket zonnetjes kern 1-6

18 titels

978-90-487-2065-1

€ 181,50

pakket zonnetjes kern 7 - afsluiting

18 titels

978-90-487-2169-6

€ 179,50

pakket voorleesboeken start - afsluiting

12 titels

978-90-487-2171-9

€ 139,75

Leesvoorkeur
Als beginnende lezer moeten kinderen van alle soorten boeken en schrijfstijlen kunnen proeven.
Alleen op die manier ontwikkelen ze hun leesvoorkeur optimaal. En als ze eenmaal de smaak te
pakken hebben, zijn beginnende lezers niet meer te stoppen. Met het grote aanbod leesboeken
bij Veilig leren lezen is de leeshonger van iedere lezer te stillen. De beste stimulans om te lezen,
is plezier in lezen!

Sluit aan bij

verhaal

kijk, poes, ijs met room.
en moes met peer.
een roos in een vaas.
en een doos met een reep.

moe, moe …?
ik ben boos!
ren naar de maan, beer!

oo beer …

18

19

strip

Start
Pakket

4 leesboeken en 1 voorleesboek
voor de leerkracht
978-90-487-1820-7 · Prijs € 53,75

letterboek · start

informatief

kijkboek · start

letterboek · start

zoekboek · start

kijk en lees

voorleesboek

23

Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

Kern 1
Pakket

kijk en lees · start

Kern 2

3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

1 voorleesboek

978-90-487-1821-4 · Prijs € 101,50

978-90-487-1822-1 · Prijs € 103,50

verhaal · start

verhaal · start

samenlezen · start

strip · M3

kijk en lees · start

moppen · M3

zoekboek · start

24

verhaal · start

verhaal · start

kijk en lees · start

zoekboek · start

samenlezen · M3

verhaal · M3

verhaal · start

versjes · M3

voorleesboek

3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

1 voorleesboek

verhaal · M3

kijk en lees · start

Pakket

voorleesboek

Sluit aan bij

Kern 3

Kern 4

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

Pakket

verhaal · start

Pakket

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

1 voorleesboek

1 voorleesboek

978-90-487-1823-8 · Prijs € 129,75

978-90-487-1824-5 · Prijs € 129,75

verhaal · start

verhaal · start
kern 3 • ik mis noor •

strip · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

informatief · M3

zoekboek · M3

versjes · M3

strip · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

verhaal · E3

verhalen · E3

verhaal · E3

ik mis noor

noor!

noor!

noor!

Wendy Panders

spel
maantjes
kern 3
veiliglerenlezen.nl

strip · start

verhaal · start

verhaal

6+

kijk en lees · start

kern 3 • ik pik een bes •

ik pik een bes

eten

Nancy Kers

maantjes
kern 3
veiliglerenlezen.nl

verhaal · start

informatief · E3

voorleesboek

verhaal

6+

verhaal · start

versjes · M3

samenlezen · M3

samenlezen · M3-E3

voorleesboek
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Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

Kern 6

Kern 5
Pakket

strip · M3

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

Pakket

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

1 voorleesboek

1 voorleesboek

978-90-487-1825-2 · Prijs € 129,75

978-90-487-1826-9 · Prijs € 127,75

verhaal · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

strip · M3

informatief · M3

moppen · M3

samenlezen · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

verhaal · M3

strip · M3

samenlezen · M3

verhaal · M3

samenlezen · M3-E3

informatief · M3

strip · E3

verhaal · E3

voorleesboek

26

verhaal · M3

versjes · M3

verhalen · E3

verhaal · E3

voorleesboek

verhaal · E3

toneellezen · M3-E3

Sluit aan bij

Kern 7

Kern 8

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

Pakket

Pakket

1 voorleesboek

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en
1 voorleesboek

978-90-487-1861-0 · Prijs € 131,75

978-90-487-1862-7 · Prijs € 129,75
verhalen · M3
verhaal · M3

verhalen · M3

verhaal · M3
kern 7 • vos wil ook ziek zijn •

vos wil ook
ziek zĳn

Anneke Scholtens
en Nicolle van den Hurk

jaloezie
maantjes

informatief · M3

verhaal deel 1 · M3

verhaal · M3

toneellezen · M3

verhaal deel 2 · M3

verhalen · M3

kern 7
veiliglerenlezen.nl

verhaal · M3

verhaal

6+

versjes · M3

informatief · M3

kijk en lees · M3

verhaal deel 1 · M3

verhaal deel 2 · M3

verhaal · M3

verhaal deel 1 · M4

verhaal · E3

verhalen · M4

verhaal · M4

samenlezen · E3

verhaal deel 2 · E3
informatief · M4

voorleesboek

voorleesboek
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Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

Kern 9
Pakket

Kern 10

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

Pakket

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en

1 voorleesboek

1 voorleesboek

978-90-487-1863-4 · Prijs € 129,75

978-90-487-1864-1 · Prijs € 123,75
verhaal · E3

verhaal · E3

informatief · E3

verhaal · E3

samenlezen · E3

verhaal deel 3 · E3

moppen · E3

versjes · E3

verhaal · E3

verhaal deel 1 · E3

verhaal · E3

kijk en lees · E3

verhaal deel 4 · E3

verhaal · E3

verhaal deel 4 · E4

verhaal · E4

toneellezen · E4

verhaal · E3

strip · E3
verhaal deel 3 · M3
informatief · M3

versjes · M4

verhaal deel 3 · M4

verhaal · M4

kern 10 • Joep Snoep •

Joep Snoep

Jolanda Horsten en Sarah Gill

snoepen
zonnetjes
kern 10
veiliglerenlezen.nl

voorleesboek
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voorleesboek

6+

toneellezen

Sluit aan bij

Kern 11
Pakket

Kern Afsluiting

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en
1 voorleesboek

Pakket

978-90-487-1865-8 · Prijs € 127,75
verhalen · E3

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en
1 voorleesboek
978-90-487-1866-5 · Prijs € 129,75

kijk en lees · M4

strip · M4

verhaal deel 3 · M4

verhaal · M4

verhaal · M4

informatief · M4

versjes · E3

verhaal deel 6 · E3

toneellezen · E3

verhaal deel 6 · E4

verhalen · M5

toneellezen · E3

informatief · E3

verhaal · E3

verhaal deel 5 · E3

verhaal · E3

informatief · E3

verhaal deel 5 · E4

verhaal deel 2 · E3

moppen · E3

verhaal · E4

moppen · E4

voorleesboek

informatief · E4

voorleesboek
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Lees en weet
Informatieve AVI-boeken voor beginnende lezers in groep 3. Over aansprekende
thema’s zoals helden en pretparken. De boeken bevatten infographics, strips
en kijkplaten en zijn humoristisch en toegankelijk. Het AVI-niveau in de boeken
varieert van AVI start t/m E3.

6-8 10,50
jaar

Pakket

Lees en weet 1
EAN 871-96-810-0237-2 · € 84,00

afval

bijz. plekken om te wonen

pretparken

reddingswerkers

978-90-487-3385-9

978-90-487-3388-0

978-90-487-3387-3

978-90-487-3386-6

dieren

circus

de lucht in

mijn lijf

978-90-487-3390-3

978-90-487-3392-7

978-90-487-3389-7

978-90-487-3391-0

Z 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.
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30

Sluit aan bij

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!

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

Moppenboeken
6-12

vanaf

8,50

jaar

Sluit aan bij

Deze grappige moppenboeken zijn op AVI-niveau geschreven. Dé manier om te
zien of kinderen de tekst ook echt begrijpen. Deze boeken lees je omdat je wilt
weten hoe de mop gaat. Voor iedere lezer is er een eigen moppenboek: voor
beginnende en gevorderde lezers, tot moppen voor dyslectische lezers.

Moppenboeken groep 3

Pakket

ISBN 978-90-487-3395-8 · € 34,49
E3 - E4

M3 - E3

€ 8,50

M3 - M4

€ 8,50

E3 - E4

€ 8,50
lezen met

Erik van Os en Elle van Lieshout

pak jij dat
ding niet uit?

Die mop is top!

Paul van Loon • die mop is top!

n o g ee n m o p !
nee.
ik weet toch al
wat er in zit.

€ 8,99

moppenboek

7+

978-90-487-0884-0

978-90-487-1360-8

978-90-487-1878-8

978-90-487-3557-0

Moppenboeken groep 4-8

Pakket

ISBN 978-90-487-3653-9 · € 57,00

E3 - E4

€ 9,50

978-90-487-2989-0
M6 - E6

€ 9,50

M4 - E4

€ 9,50

M5 - E5

978-90-487-3285-2

978-90-487-3299-9

E6

E6

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

moppen

Hoera, een mop!
Helen van Vliet
rdt een
Hoe wo
boren?
zebra ge

Streepje
voor
streepje!

7+

978-90-487-3363-7

978-90-487-3578-5

978-90-487-3564-8
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AVI strips
6-10 10,50
jaar

Pakket

Start

Zwijsen ontwikkelde deze AVI strips speciaal voor kinderen in groep t/m 8.
Het lettertype is goed leesbaar en de illustraties helpen om de tekst beter
te begrijpen. Met deze strips wordt leren lezen extra leuk.

AVI Strips AVI start
ISBN 978-90-487-1797-2 · € 63,00
avontuur

978-90-276-6226-2

Pakket

M3

Start

vriendschap

978-90-276-6314-6

Start

reizen

978-90-276-6304-7

Start

feest

Start

draken

Start

piraten

978-90-276-6227-9

978-90-276-6225-5

978-90-276-6294-1

E3

E3

E3

AVI Strips AVI M3 - E3
ISBN 978-90-487-1975-4 · € 63,00
avontuur

M3

geheim

M3

dieren

dromen

geheim
Psst,
Riet!

dieren

Pok.
ssst.

Piet en Riet
hebben een geheim
Martine Letterie en Rick de Haas

strip
AVI E3

978-90-276-7373-2

Pakket

M4

978-90-276-7363-3

978-90-276-7353-4

AVI Strips AVI M4 - E4
ISBN 978-90-487-1976-1 · € 42,00
ridders

M4

school

E4

ruilen

Zullen we
ruilen?

Jouw fiets tegen
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

Dan ruil je hem
toch weer ...

978-90-276-7210-0

dieren
Is daar
iemand?

Het slot is
nog kapot.

Mooie beesten

Ckoe

Mariken Jongman en Loes Riphagen

AVI E4

978-90-276-7209-4

E4

De ruil van Willem

strip

32

978-90-276-7208-7

978-90-487-1940-2

strip
AVI E4

978-90-487-1939-6

978-90-487-1880-1

978-90-276-7207-0

Sluit aan bij
•
•
•
•

Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb
Perfecte verleiders voor kinderen die niet van lezen houden
Met duidelijk leesbaar lettertype
Over uiteenlopende onderwerpen zoals dieren, feest en avontuur

14

15

PIETPIET!

Pfff ... daar heb je
die stomme grapjas óók weer.

Even zoeken ...
Misschien staat hier
waar Piet Parkiet woont ...

Nee, dat staat er niet bij.
Hoe komen we daar
nou ooit achter?

PIETPIET!

Vlieg op,
Piet Parkiet!
Ik moet zorgen
dat ze meegaan!

Kom nou maar gewoon met mij mee. Ik weet de weg naar mijn huis!
Hij wil dat we hem volgen,
denk ik.
Maar ... maar dat is een foto
van Piet!

Als we hem naar huis brengen,
krijgen we een verrassing!

Maar welke verrassing
zullen we dan krijgen?!
En ... waar woont Piet Parkiet
eigenlijk?

Nee, echt niet!
Ik maak geen grapje!

Maak je weer een grapje,
Piet? Neem je ons weer
in de maling?

Zullen we hem dan toch maar weer
volgen?
Nee, eerst mijn voetbal pakken.

24

25

33

AVI strips
Zwijsen ontwikkelde deze AVI strips speciaal voor kinderen in groep t/m 8.
Het lettertype is goed leesbaar en de illustraties helpen om de tekst beter
te begrijpen. Met deze strips wordt leren lezen extra leuk.

6-10 10,50
jaar

AVI Strips oblong M3 - E3 - M4

Pakket

978-90-487-1541-1 · € 52,50
M3

dieren

M3

reizen

M3

dromen

zoem zoem zoem.

weg met
die mug.

help!
wat is er
met mij?

mis.

help, ik ben een mug!
Tamara Bos en Juliette de Wit

strip

AVI M3

978-90-487-0529-0
E3

978-90-487-0530-6

avontuur/piraten
Er is alleen
brood ...

Honger!

Wil ik niet ...

Ik wil een
vette big!

M4

978-90-487-1538-1

techniek

Geef alles
maar een sopje!

Stop!

Eh, oom Pieter ...

Blijf van Big af!

Robot Rikko knapt het op!

Mark Janssen

Jan Paul Schutten en Heleen Brulot

strip

strip

AVI M4

AVI E3

978-90-487-1539-8

978-90-487-1540-4

AVI Strips AVI M5 -E5

Pakket

ISBN 978-90-487-3199-2 · € 42,00

M5

dieren
Kijk ze eens zitten. Mensen
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen
niet eens zonder
air-conditioning.

Gewoon vriendelijk zwaaien
met je slurf.

Ze verstaan geen olifant.
Ze vinden ons eng.

M5
Juf! Kom snel!
Lot is gevallen.

gezondheid
Lot is weer oké.
Tijd voor
taart …

Hoe kan dat?
Gevallen.
Jammer hoor, juf.

Een ongelooflijke
safari

Juf Nix snoept
(niet meer)

Rian Visser en Hugo van Look

Jolanda Horsten en ivan & ilia

M5

muziek
Wat een herrie!

Wat een
kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent.

Alweer een bekeuring.

avontuur

IK WIL NIET
OP REIS!

Wie is daar?

Waar ben ik?

Rafa wil drummen

De geheime poort

Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

Ruben Prins en Hélène Jorna

zit óók in Leesserie
Estafette groep 5

zit óók in Leesserie
Estafette groep 5

strip

AVI M5

978-90-487-3175-6
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E5

strip

AVI M5

978-90-487-3176-3

strip
AVI E5

978-90-487-3178-7

strip
AVI E5

978-90-487-3177-0

Sluit aan bij
•
•
•
•

Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb
Perfecte verleiders voor kinderen die niet van lezen houden
Met duidelijk leesbaar lettertype
Over uiteenlopende onderwerpen zoals dieren, feest en avontuur

Zullen we een wedstrijdje doen?

Opname 10: we rijden
op zebra’s.

Goed. Wie het eerst
bij de ingang is.

Alstublieft mevrouw.
Was alles naar uw zin?
Het was heel
bijzonder.

Wauw! Dit was te gek.
Dit ga ik aan al mijn
vriendjes laten zien.

WAT!?

Hé, mijn filmcamera
is weg.

Ik hoop dat alles er goed
op staat.
Mag ik de mayonaise?

Daar is de kassa!

Die hamburgers zijn heerlijk!

Zie je dat? Onze de jeep is hier.

Haha! Moet je die jongen zien.
Ik ben dol op
natuurfilms met
wilde mensen.

Jammer dat het nu al afgelopen is.
Het was zeker een mooi avontuur,
jongen.

26

27

Toen zagen ze hun dochter.
Ze lag prinsheerlijk in het gras te slapen.

Laat haar maar
lekker slapen.
Dan hebben wij
voorlopig even rust.

En Doornboosje?
Zij sliep als een roosje.
Wel honderd jaar lang!

Ssst!

Op hun tenen
slopen ze rond.
Wel zeven dagen
lang!

Toen legden ze haar op bed.

Snurk.

Wat is ze lief.

Wat is ze schattig.

Iedereen was dolgelukkig.

26

27
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Bolleboos
Voor kinderen die snel leren lezen, is het vaak lastig om leuke boeken te vinden.
Voor deze jonge leesbollebozen is er de serie Bolleboos. Een serie met verhalen
die extra uitdagend zijn om te lezen. De thema’s zijn gevarieerd. Zo biedt
Zwijsen jonge lezers volop keus in extra pittige boeken.

6-9 12,99
jaar

Pakket

Bolleboos middenbouw 1
ISBN 978-90-487-3014-8 · € 103,92

M5

M5

E5

E5

Joke
Reijnders

Manon
Sikkel
Marco
Kunst

Janneke
Schotveld

978-90-487-2991-3

978-90-487-2993-7

978-90-487-2990-6

978-90-487-2992-0

M6

M6

E6

E6
Annemarie
Bon

Anneke
Scholtens

Aag
Vernelen

Henk
Hardeman

86

978-90-487-2994-4

978-90-487-2995-1

978-90-487-2997-5

978-90-487-2996-8

1
Jarin en opa

hoog AVI-niveau
‘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
wakker. Of het nou vakantie is of niet.
‘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

aansprekende
onderwerpen

zijn gebakken ei kan eten. Jarin woont namelijk niet
in een huis, maar in een kasteel.

9
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technisch uitdagende verhalen
voor jonge kinderen

Sluit aan bij
• Dikke boeken voor snelle lezers van 6-9 jaar
• Hogere AVI-niveaus
• Toegankelijke verhalen
• Sluit aan bij de belevingswereld van jonge lezers
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

Paul ziet aan zijn moeders gezicht dat het haar nu echt
te gek wordt.
‘Hoor eens, kinderen,’ zegt ze, ‘het is nu wel genoeg
met die grapjes. Ik …’
Opeens klinkt er luid geknor en wordt er wild aan de
achterdeur gekrabbeld.
‘Arme Thor!’ roept Zippy. ‘Nu ben ik hem wéér
vergeten!’ Ze veert op en loopt naar de achterdeur.
‘Niet doen!’ gilt Paul, maar het is al te laat.
Zippy gooit de deur open en Thor stormt naar binnen.
Zodra Pauls moeder het enorme everzwijn ziet, begint
ze te gillen. Razendsnel staat ze boven op de keukentafel, met haar voeten tussen de aardappelschillen.
Ze kijkt met bange ogen hoe Zippy haar armen uitgelaten rond de brede nek van Thor slaat.
Een meisje dat een everzwijn knuffelt ... Paul begrijpt
dat het een vreemd gezicht is. Maar hij is het al
gewend, zijn moeder moet er ook maar snel aan
wennen. ‘Toe, mam,’ zegt hij. ‘Kom van die tafel af.
Thor is best lief!’
Maar zijn moeder blijft verstijfd van schrik staan.
Op dat moment zwaait de achterdeur opnieuw open.
Pauls vader stapt de keuken binnen. ‘Hal..’ begint hij,
maar meteen zwijgt hij. Zijn linkerwenkbrauw gaat
de hoogte in. ‘Eh … goedenavond iedereen?’ weet hij
ten slotte vol verwondering uit te brengen.
‘Hoi, pap!’ zegt Paul. Hij heeft er eerlijk gezegd plezier
in zijn ouders zo verbaasd te zien. ‘Dit zijn Zippy en

21

‘Waar we geen van allen thuishoren, is de buiten-

‘Zullen we weglopen?’ stelt Ronnie voor.

schoolse opvang,’ zegt Marloes op zachte toon,

Marloes schudt haar hoofd. ‘Dat is een heel slecht

zodat Michèle het niet hoort.

plan. Dan weet je zeker dat we morgen niet naar oma

‘Kunnen we daar niets aan doen?’ zegt Ronnie.

mogen van onze ouders. Je moet trouwens wel tegen

‘Een opstand of een demonstratie bijvoorbeeld?’

ze zeggen dat het met slapen erbij is, Abdel.’

‘En wat willen we daarmee bereiken?’ vraagt Marloes.

‘Vet.’

‘Wat is ons doel?’

‘Hoe laat is het?’ vraagt Ronnie.

‘Vrijheid!’ roepen Ronnie en Abdel tegelijk.

‘Tien over halfvijf,’ zegt Abdel. ‘Daar hangt een klok,

Michèle kijkt achterom. ‘Is er wat?’

man.’

‘Nee, hoor,’ roepen de kinderen in koor.

‘Gelukkig,’ zegt Marloes. ‘Over een halfuur word ik

‘We hadden het erover wat we straks zouden gaan

opgehaald.’

doen,’ zegt Abdel.

‘Laten we maar even twister gaan doen,’ zegt Ronnie.

‘Als ik maar geen last van jullie heb,’ zegt Michèle.

‘Dan gaat de tijd sneller.’
‘Met opdrachten!’ roept Marloes.

Even later hangen Ronnie, Abdel en Marloes met
zijn drieën op de bank. Er is een soort zithoek in de
opvang, om het zogenaamd huiselijk te maken.
Ronnie puft. ‘Ik verveel me dood.’
‘Gamen?’ vraagt Abdel.
‘Ik heb alle games hier al uitgespeeld.’
‘Schetenjacht?’ oppert Marloes.
‘Kinderachtig,’ vindt Ronnie.
‘Voetballen dan maar?’ Abdel staat al op.
‘Nee,’ zegt Marloes. ‘Michèle is buiten met de
kleuters, dan mogen we niet voetballen.’
‘Film kijken?’ vraagt Ronnie.
‘Saai,’ zegt Abdel. ‘Ik heb alle dvd’s hier al zeven
keer gezien. Wanneer schaffen ze nou eens Netflix
of zoiets aan?’

74
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AVI-lezen met Paul van Loon
4-9

vanaf

5,99

Vanaf nu kunnen ook de allerjongste lezers genieten van Paul van Loon. Ter
gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als schrijver, verschijnt dit gloednieuwe
AVI-pakket met Paul van Loon-boeken voor kinderen van 4-8 jaar.

AVI-lezen met Paul van Loon

Pakket

ISBN 978-90-487-1817-7 · € 54,47
Fictie

Paul van Loon • waar is noura?

ek

kleuters samenleesbo

Paul van Loon • wat doen we met de juf?

is noura?

met tekeningen van Hugo van Look

Paul van Loon • pak me dan!

lezen met

w aa r

pak me dan!

lezen met

lezen met

Kleuters samenleesboek

Versjesboek

wat

versjes

doen we
met

de juf?

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

met tekeningen van Hugo van Look

7+

7+

4+

978-90-487-3552-5

Start

978-90-487-3553-2

Start

lezen met

strip

met tekeningen van ivan & ilia

Die mop is top!
moppenboek

7+

E3

Sam
Schoffel
en de zaak van
de schildpad

7+

7+

978-90-487-3555-6

toneellezen

Sam Schoffel en de zaak van de schildpad

boeven?

Paul van Loon • die mop is top!

Paul van Loon • Echte boeven?

Echte

lezen met

Briljant, wij
hebben je
zoon!
Wij will

M3

Toneellezen

Moppenboek

AVI-strip
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978-90-487-3554-9

978-90-487-3557-0 E3-M4-E4

978-90-487-3556-3

M4

Sluit aan bij

• Spannende boeken voor beginnende lezers
• Van AVI start t/m AVI E4
• Kleuters samenleesboek, versjesboek, AVI-strip, moppenboek,
verhaal en toneelleesboek
• Geschreven door de populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon

ga niet naar het bos!
ga niet naar het bos.
want daar woont de wolf.
hij is groot.
hij is grijs.
en zijn naam is dolf.
soms huilt hij naar de maan.
soms gilt hij in zijn slaap.
wek hem dan niet.
nee, wek hem niet.
ga maar niet naar het bos.
want dan ben je de klos.

ik op de maan
ik loop op de maan.
kijk maar eens goed.
dan zie je mij staan.
ik ben die vlek die je daar ziet.
soms zie je me en soms ook niet.

10

versjes en
gedichten

11

Sam

Een zaak

Kom maar snel, Floor.
Nu meteen.
Huub en ik helpen wel.
En neem een reep mee!

Huub kijkt naar me op uit zijn mand.
Sam

Floor

Huub

Sam
Huub

H

et is zaterdag, halfelf.
Ik zit in mijn kantoor en eet een reep.
Repen zijn goed voor je hersens.
En voor je ogen.
Opeens klinkt er een muziekje.
Dat is mijn mobiel.
(Als je Floor speelt, mag je ook Huub zijn.)
Sam
Floor

Werk aan de winkel, Huub!
Een zaak!
Waf waf.
Woef!

toneellezen

Hallo, met meester-speurder Sam Schoffel.
Met Floor.
Sam, help me!
Ik ben Ben kwijt.
Boehoehoe …

Floor huilt.
Ik hoor haar hard snikken.

10

11
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Samenlezers
6-9 8,99
jaar

Samenleesboeken bieden de combinatie van voorlezen en zelf lezen. Ze bevatten
teksten op een eenvoudig leesniveau én een iets hoger leesniveau. Zo kunnen
beginnende lezers met de hulp van een meer ervaren lezer al heel snel een echt
verhaal lezen. En dat komt het plezier in lezen ten goede natuurlijk!

Pakket

Start-E3

Samenlezers groep 3

tekst voor
beginnende lezer

ISBN 978-90-487-1367-7 · € 71,92
luizen

Start-E3

koken

Start-E3

familie

M3-M4

toveren

978-90-487-1180-2

978-90-487-1181-9

978-90-487-1182-6

978-90-487-1183-3

M3-M4

dieren

M3-M4 sprookjes

E3-E4

E3-E4

978-90-487-1184-0

978-90-487-1185-7

978-90-487-1186-4

Pakket

M4-M5

avontuur

avontuur

978-90-487-1187-1

Samenlezers groep 4
ISBN 978-90-487-1355-4 · € 71,92
dieren

De dieren
gaan los

M4-M5 sprookjes
Weg bij de heks!
Mireille Geus en Jeska Verstegen

M4-M5

avontuur

In de nacht

Wouter Kersbergen en Jan van Lierde

E4-E5

avontuur

Het laatste
wachtwoord

Carla van Kollenburg en Heleen Brulot

Sanne de Bakker en Mark Janssen

samenlezers

appe
lflap
?

struikgewas?
ad?
enda
held

samenlezers

samenlezers

samenlezers

978-90-487-1347-9

978-90-487-1348-6

978-90-487-1349-3

978-90-487-1350-9

E4-E5

E4-E5

M5-M6

M5-M6

avontuur

Wat een
snertweer!
Mirjam Mous en Marja Meijer

dieren

De kluts
van kip

Berdie Bartels en Loes Riphagen

familie

Waar zijn papa
en mama?
Anke Kranendonk en Els van Egeraat

voetbal

Het geheim van
Guus
Ruben Prins en
Mariëlla van de Beek

samenlezers
samenlezers

samenlezers

samenlezers

978-90-487-1351-6
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978-90-487-1352-3

978-90-487-1353-0

978-90-487-1354-7

Sluit aan bij
• Ook geschikt voor tutorlezen
• Leuk én leerzaam
• Duidelijke verdeling van teksten voor beginnende en gevorderde lezers
• Met extra materiaal op landvanlezen.nl

tekst voor
gevorderde lezer

41

Toneellezen
6-12

vanaf
jaar 10,50

Pakket

Toneellezen, of theaterlezen, biedt een andere vorm van samenlezen. Twee
lezers nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor.
Ze voeren eigenlijk een toneelstukje op. De teksten bestaan voornamelijk uit
dialogen. Toneellezen bevordert het leesplezier en het lezen met intonatie.

Samen

Toneellezen groep 3
ISBN 978-90-487-2964-7 · € 42.00

M3

M3

E3

E3

Agent Pol wordt nu heel ongeduldig. Hij heeft meer dan
genoeg van Emma. Hij probeert beleefd te blijven, maar
aan zijn stem hoor je hoe moeilijk hij dat vindt.
agent Pol Hij wordt ook verdacht van het

978-90-487-2151-1

978-90-487-2945-6

978-90-487-2152-8

978-90-487-2944-9

Emma

binnendringen van een kinderkamp! En van
het ongevraagd gebruiken van een kano die
niet van hem is. Maar daarvan is geen aangifte
gedaan. En van die mais wel! Dus daarvoor
pak ik hem nu op ... Mee!
Mais gestolen? Dat heeft HIJ niet gedaan. Dat
heb IK gedaan.

Iedereen kijkt Emma verbouwereerd aan: agent Pol, Jannes
en Joep.

Pakket

Toneellezen groep 4
ISBN 978-90-487-2164-1 · € 54,00

M4

M4

E4

E4
96

TONEELLEZEN

978-90-487-2153-5

Pakket

978-90-487-1028-7

978-90-487-1660-9

978-90-487-0769-0

Hachi

Toneellezen groep 5
M5

M5

mama

M

ISBN 978-90-487-2165-8 · € 54,00

M5

Met de tram

E5

ama en ik hebben het paleis op de Dam bezichtigd. Het was
hartstikke interessant en mooi! Als we naar buiten komen, zegt
mama dat ze nu eerst naar de markt wil. Ik verheugde me net zo op
de winkelstraat! Wat gebeurt er ineens met me? Mijn stemming slaat
plotseling om en ik word boos op mijn moeder, terwijl dat helemaal
niet mijn bedoeling is! Ik doe mijn uiterste best om aardig te zijn,
maar alles komt er kattig uit.
Hachi
mama

Kijk uit!
Hé duiven, een beetje aan de kant, wegwezen!

Mama wuift met haar hand, om de duiven naar de kant te jagen.
Het hele plein zit er vol mee.
Hachi
mama

Waar komen die duiven allemaal vandaan?
Onbegrijpelijk, hè. Ken je het liedje nog dat ik
altijd voor je zong?

Mama pakt Hachi bij haar hand en samen lopen ze tussen de
duiven door, naar de overkant van de Dam.
20

TONEELLEZEN

978-90-487-1661-6
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978-90-487-1029-4

978-90-487-2154-2

978-90-487-0770-6

Sluit aan bij
•
•
•
•

Samen hardop dialogen lezen
Spannende en humoristische verhalen
Leuk voor jongens én meisjes
Met instructiepagina en een overzicht van alle personages
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

hardop lezen!
Dief Emma

Emma

agent Pol

Anneke

wie speelt
welke rol?

J

annes, Joep, agent Pol en ik staan in het bos. Ondertussen
zijn Anneke en Michiel er ook bij komen staan. En daar
komt net buurman Bernhard aan gelopen. Met zijn hond.
Als je agent Pol speelt, ben je ook Anneke.

agent Pol Dus jij beweert dat jij die mais gestolen hebt?

Agent Pol wijst heftig naar Emma. Die blijft juist heel
rustig.
Emma
Ja.
agent Pol Dat kan helemaal niet. Die mais is ’s nachts

Pakket

gestolen.

Emma
Dat klopt.
agent Pol Wacht even ... heb jij ... een meisje ... een

Toneellezen groep 6
ISBN 978-90-487-2166-5 · € 54,00

M6

kind nog ... ’s nachts mais gestolen?

Emma
Ja.
agent Pol Dat geloof ik niet.

M6

M6

E6

978-90-487-1030-0

978-90-487-0771-3

97

Hachi
mama

Hachi
mama
Hachi
mama
Hachi

Douw niet zo duifies, iedereen komt aan de beurt.
Niet in mijn oren prikken, ’t zijn zulke
dommeriken.
O, wat ben jij mooi gekleurd.
Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje.
Zal je niet vechten om één zo’n erretje?
Duifies, duifies, wat zijn ze mak.
Zeventien duifies
boven op het dak.
Zullen we naar de Bijenkorf gaan?
Laten we nu eerst naar de markt gaan, anders lopen
we misschien met overvolle tassen door de stad.
De markt, de markt, dat kan ik in mijn eigen dorp
ook wel.
Nee, dit is een heel bijzondere. De Albert
Cuypmarkt in Amsterdam is wereldberoemd. Daar
zouden we toch naartoe gaan?
Maar we kunnen toch wel veranderen? Ik wil naar
de Bijenkorf.

TONEELLEZEN

978-90-487-2155-9

Pakket

978-90-487-1658-6

Toneellezen groep 7+8
ISBN 978-90-487-2167-2 · € 54,00

M7

M7

M7

E7

978-90-487-1031-7

978-90-487-2156-6

978-90-487-1659-3

Mama staat stil, vlak voor de trambaan. Ze kijkt Hachi
doordringend aan.
mama
Hachi
mama

Hachi

We gaan niet zeuren, hè?
Hoezo zeuren, wie zeurt hier nou? Ik stel alleen
maar voor om naar de Bijenkorf te gaan en jij wilt
per se naar die markt van je.
Zeg tante Bet, ik vind hier niets aan. Gaan we
gezellig een dagje naar Amsterdam, en binnen een
uur sta jij al midden op de Dam te mokken. Hier
heb ik geen zin in.
Alsof ik daar zin in heb.
21

TONEELLEZEN

978-90-487-0772-0
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Leesseries bij Estafette
7-10
jaar

vanaf

9,50

Lezen in groep 4 en hoger:
variatie is het sleutelwoord!
Omdat ieder kind andere interesses heeft, is het
van groot belang dat kinderen vrij kunnen lezen
in boeken naar keuze. Deze nieuwe boekenseries
voor kinderen van 7 tot 10 jaar hebben voor ieder
kind boeken op maat.

fictie

moppen

versjes

toneel

E6

Anke Kranendonk

Paniek in de tent

Paniek
in de

tent

E6

kijkverhaal

Kijk ze eens zitten. Mensen
zijn niets meer gewend.

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

Opa’s en oma’s stelen niet

Opa’s en oma’s
stelen niet

Inderdaad. Ze kunnen
niet eens zonder
air-conditioning.

Hallo mensen. De taxi is er!

Gewoon vriendelijk zwaaien
met je slurf.

Ze verstaan geen olifant.
Ze vinden ons eng.

Een ongelooflijke
safari
Rian Visser en Hugo van Look

Mariken jongman & Asther Leeuwik

informatief

strip

AVI M5

kijkverhaal

strip

‘Prachtige nieuwe boeken, wat een variatie!
Geweldig om onze schoolbieb mee aan te vullen.’
Jeannette van Gestel, leerkracht groep 6

44

•
•
•
•
•

Sluit aan bij

Veel variatie in boeksoorten en thema’s
Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
Met extra materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl

Klik op
play-button
voor het
filmpje

Stripverhaal · M4
Wat doet die parkiet
hier in de struiken?

Pakket

Leesserie Estafette groep 4

Op en top
een topkok!

6+

Berdie Bartels & Juliette de Wit

6+

Misschien moet er
nog een ei bij …
Zo wordt het niks.

Waarom is
het beslag zo dik?

Lees maar
of het ons lukt!

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken
Jolanda Horsten & Hélène Jorna

978-90-487-3289-0 · € 10,50

978-90-487-3290-6 · € 10,50

Fictie · E4

Fictie · E4
elisabeth mollema

bies van ede

Wie is er bang
voor een draak?

tamara bos

We beginnen
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis
van de juf.

Jolanda Horsten

Fictie · M4

Fijn voor haar.

En ook voor ons.

Vlieg op, Piet parkiet!

Kit en Kaat bakken pannenkoeken

Fictie · M4

Onze juf gaat op reis.
En wij passen
op haar huis.

Let op,
dit wordt lachen!

We moeten een graf
voor hem graven.

Berdie Bartels

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

Wat moeten
we nu doen?

Ach ... wat zielig.

Vlieg op, Piet parkiet!

ISBN 978-90-487-3303-3 · Prijs € 141,00

Ik denk dat
hij dood is.

Stripverhaal · E4

Juf gaat trouwen

Schat
in zicht!

eus roovers

6+

6+

978-90-487-3277-7 · € 10,50

978-90-487-3278-4 · € 10,50

978-90-487-3279-1 · € 10,50

978-90-487-3280-7 · € 10,50

Informatief · M4

Informatief · M4

Informatief · E4

Informatief · E4

978-90-487-3281-4 · € 9,50

978-90-487-3282-1 · € 9,50

978-90-487-3283-8 · € 9,50

978-90-487-3284-5 · € 9,50

Moppenboek · M4 - E4

Versjesboek · M4 - E4

Toneelleesboek · M4 - E4

Kijkverhaal · E4
E4

kijkverhaal

De ballon
van Sam

Joke Reijnders &
Sandra Klaassen

De ballon van Sam
Joke Reijnders & Sandra Klaassen

978-90-487-3285-2 · € 9,50

978-90-487-3286-9 · € 9,50

978-90-487-3287-6 · € 10,50

978-90-487-3288-3 · € 10,50
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Leesseries bij Estafette
7-10
jaar

vanaf

9,50

Klik op
play-button
voor het
filmpje

Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten:
van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken
en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils.

Stripverhaal · M5
Kijk ze eens zitten. Mensen
zijn niets meer gewend.
Inderdaad. Ze kunnen
niet eens zonder
air-conditioning.

Pakket

Leesserie Estafette groep 5

Stripverhaal · E5

Hallo mensen. De taxi is er!

Gewoon vriendelijk zwaaien
met je slurf.

IK WIL NIET
OP REIS!

Een ongelooflijke
safari

ISBN 978-90-487-3304-0 · Prijs € 141,00

Wie is daar?

Waar ben ik?

Ze verstaan geen olifant.
Ze vinden ons eng.

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

Rian Visser en Hugo van Look

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

Fictie · M5

strip

Fictie · M5

AVI E5

978-90-487-3175-6 · € 10,50

978-90-487-3177-0 · € 10,50

Fictie · E5

Fictie · E5

Met opa
door Europa

marly van otterloo

Baas
pindakaas!

strip

AVI M5

tamara bos

Stelletje
apenkoppen!
apen
selma noort

anneke scholtens

Lezen
verboden!
6+

6+

6+

6+

978-90-487-3291-3 · € 10,50

978-90-487-3292-0 · € 10,50

978-90-487-3293-7 · € 10,50

978-90-487-3294-4 · € 10,50

Informatief · M5

Informatief · M5

Informatief · E5

Informatief · E5

978-90-487-3295-1 · € 9,50

978-90-487-3296-8 · € 9,50

978-90-487-3297-5 · € 9,50

978-90-487-3298-2 · € 9,50

Moppenboek · M5 - E5

Versjesboek · M5 - E5

Toneelleesboek · M5 - E5

Het dierenlied
voor
meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch

Het dierenlied voor meester Frank

Jørgen Hofmans

kijkverhaal

De beste
crossbaa
n
ooit!

Kijkverhaal · M5
M5

Marco Kunst & Christoph Kirsch
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978-90-487-3299-9 · € 9,50

978-90-487-3300-2 · € 9,50

978-90-487-3301-9 · € 10,50

978-90-487-3302-6 · € 10,50

•
•
•
•
•

Sluit aan bij

Veel variatie in boeksoorten en thema’s
Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
Met extra materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl

Stripverhaal · M6

Stripverhaal · E6
strip

strip

Doornroosje ...

Wij doen een wens!

Gna, gna, ik ook!

KAD ENG

ISBN 978-90-487-3369-9 · Prijs € 150,00

Otto’s ongelofelijke
onderzeeër

Daniëlle Schothorst

Johan Klungel
Doornboosje

Johan Klungel

Daniëlle Schothorst

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

Opa Otto’s ongelofelijke onderzeeër

Leesserie Estafette groep 6

Pakket

7+

7+

978-90-487-3367-5 · € 10,50
Fictie · M6

978-90-487-3368-2 · € 10,50

Fictie · E6

Fictie · M6

Doornboosje

Fictie · E6

E6

E6

E6

De

Anke Kranendonk

Lizzy van Pelt

goudgravers
Paniek in de tent

Niet buiten!

De goudgravers van Aruba

van
Aruba

Niet

Paniek
in de

tent

Stefan Boonen

bijten!

978-90-487-3355-2 · € 11,50

978-90-487-3356-9 · € 11,50

978-90-487-3357-6 · € 11,50

978-90-487-3358-3 · € 11,50

Informatief · M6

Informatief · M6

Informatief · E6

Informatief · E6

Mireille Geus
Annemarie van den Brink

Fiona Rempt

Jolanda Horsten

8+

8+

8+

8+

978-90-487-3359-0 · € 10,50

978-90-487-3360-6 · € 10,50

978-90-487-3361-3 · € 10,50

Moppenboek · M6 - E6

Versjesboek · M6 - E6

Toneelleesboek · M6 - E6

Helen van Vliet

Linda Vogelesang

iep
gieb elg r

Opa’s en oma’s stelen niet

rdt een
Hoe wo
boren?
zebra ge

Gekke

Kijkverhaal · M6
E6

kijkverhaal

versjes

moppen

Hoera, een mop!

978-90-487-3362-0 · € 10,50

Streepje
voor
streepje!

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken jongman & Asther Leeuwik

8+

7+

978-90-487-3363-7 · € 9,50

978-90-487-3364-4 · € 9,50

978-90-487-3365-1 · € 11,50

978-90-487-3366-8 · € 10,50
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Leesseries bij Estafette
10-12 vanaf
jaar

9,50

Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten:
van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken
en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils.

Stripverhaal · E6

Stripverhaal · M6

Het ding op het plein

EAN 871-96-810-0242-6 · Prijs € 154,00

Ben Benieuwd naar de ruimtelus

Johan Klungel

Gerard Leever

Johan Klungel
Het ding op het plein

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

strip

strip

Leesserie Estafette groep 7

Pakket

9+

9+

978-90-487-3574-7 · € 10,50
Fictie · E6
E6

Fictie · E6

E6

voetbalmeiden

E6

FIONA REMPT

Het raadsel van
de

Villa
Gaper

Het raadsel van Villa de Gaper

Barry B. uh L. uh Bak

Voetbalmeiden - Samen één team

Samen één team

Gerard Leever

978-90-487-3573-0 · € 10,50

Fictie · E6

Fictie · E6

Ben Benieuwd
en de Ruimtelus

Anneke Scholtens

Fiona Rempt

Elizabeth Mollema

Anneke Scholtens

Anneke Scholtens

978-90-487-3420-7 · € 11,50

978-90-487-32579-2 · € 11,50

978-90-487-3570-9 · € 12,50

978-90-487-3580-8 · € 12,50

Informatief · E6

Informatief · E6

Informatief · E6

Informatief · E6

978-90-487-32585-3 · € 10,50

978-90-487-3583-9 · € 10,50

978-90-487-3584-6 · € 10,50

978-90-487-3582-2 · € 10,50

Moppenboek · E6

Versjesboek · E6

Toneelleesboek · E6

B

L
B A RT E
ERDIE

kijkverhaal

toneel

n
Nepperudwas
nepnie

Kijkverhaal · E6
M6

Help!

S

Nepper dan nepnieuws

De robots
staken!
Rian Visser & Heleen Brulot

Berdie Bartles

Rian Visser & Heleen Brulot
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978-90-487-3578-5 · € 9,50

978-90-487-33577-8 · € 9,50

978-90-487-3576-1 · € 13,50

978-90-487-3575-4 · € 10,50

•
•
•
•
•

Sluit aan bij

Veel variatie in boeksoorten en thema’s
Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
Met extra materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl

Stripverhaal · E6

Selma Noort & Hélène Jorna

Erna Sassen & Geert Gratama

HOE MADELIEF
DE MUSICAL REDDE

Welkom, nieuwe
brugklassers!

Wie wil er nou GEEN violist worden?

Fictie · E6

Stripverhaal · M7

Er zit vast
een lichtknop.

Selma Noort & Hélène Jorna

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

Welkom, nieuwe brugklassers!

Leesserie Estafette groep 8

EAN 871-96-810-0243-3 · Prijs € 154,00

Naar
lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

strip

strip

Pakket

Waar
nu heen?

9+

9+

Wie wil er nou
géén violist worden?
Erna Sassen & Geert Gratama

Fictie · E6
E6

978-90-487-3560-0 · € 10,50

978-90-487-3559-4 · € 10,50

Fictie · E6

Fictie · E6
MARCEL
VA N
DRIEL

E6

B I E S VA N E D E

Hoe Madelief de musical redde

E L I S A VA N S P R O N S E N

Cis Meijer

Marcel van Driel

Elisa van Spronsen

CIS MEIJER

JULIAN

JON

AT H

YE T

TA

AN

978-90-487-3572-3 · € 11,50

978-90-487-3571-6 · € 11,50

978-90-487-3581-5 · € 12,50

978-90-487-3569-3 · € 12,50

Informatief · E6

Informatief · E6 en hoger

Informatief · E6

Informatief · E6

978-90-487-3567-9 · € 10,50

978-90-487-3566-2 · € 10,50

978-90-487-3565-5 · € 10,50

978-90-487-3568-6 · € 10,50

Moppenboek · E6

Versjesboek · E6 en lager

Toneelleesboek · E6

kijkverhaal

toneel

Brugkidz

Kijkverhaal · E6
M6

CAJA CAZEMIER

alentijn
in de modder
Aag Vernelen & Ineke Goes

Valantijn in de modder

978-90-487-3563-1 · € 9,50

Aag Vernelen & Ineke Goes

Caja Cazemier

978-90-487-3564-8 · € 9,50

978-90-487-3562-4 · € 13,50

978-90-487-3561-7 · € 10,50
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“Ik vind lezen
stom!”
In elke klas zit wel een leerling die niet van
lezen houdt. Voor wie het leesuurtje niet
snel genoeg voorbij kan zijn. Ook voor deze
kinderen zijn er boeken waarvan hun
sneller gaat slaan. Kijk mee!

Grappige boekjes
Lol tijdens het lezen, het
kan écht. Er zijn moppenboekjes voor beginnende
lezers in groep 3 (van AVI
M3 t/m E4).

Doe een toneelstukje
Neem allebei een rol aan en lees
samen een boek. Met Toneellezen
voer je al lezend een toneelstukje
op. Voor groep 3 t/m 8.

Een strip is ook
lezen!
AVI strips: strips met een
AVI-niveau. De tekeningen
helpen de tekst beter te
begrijpen. Voor groep 3-5.

Jørgen Hofmans

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen!

als ik groot ben

Korte verhalen

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp.
Dit boek gaat over beroepen.

als ik groot ben
tom maakt een scheef huis.

AVI kanjers zijn verhalenbundels
voor beginnende lezers in groep 3.
Geen lange hoofdstukken, maar op
elke spread een nieuw avontuur.

als ik
groot ben

er is vuur, er is rook!
wat is er veel te zien!
wat is er veel te doen!
wat doe jij?
als je groot bent?

NUR 287

verhalenbundel
beroepen
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

Voor jongens/
meiden

De series Supermeiden
en B.O.J. zijn er
speciaal voor meisjes/
jongens. Aansprekend,
kleurrijk, stoer en
gezellig (vanaf groep 4).

alles over lezen voor leerkrachten

Game-lezen
De boeken van Zar staan vol avonturen die zich afspelen in een spel. Met deze
nieuwe serie van schrijver Rian Visser kunnen kinderen in groep 4 lekker doorlezen
over vertrouwde personages en een bekend onderwerp. Leuk voor gameliefhebbers!

7-9 10,50
jaar

Pakket

Game-lezen AVI E4
ISBN 978-90-487-3414-6 · € 31,50

978-90-487-3396-5

52

Zar en

de zwevende
zombies
Rian Visser & Mark Baars

978-90-487-3412-2

AVI
E4

Zar en het vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

Zar en de zwevende zombies

Zar en het slijmmonster

Zar

en het
slijmmonster

AVI
E4

Zar en het

vriendenfeest
Rian Visser & Mark Baars

978-90-487-3413-9

•
•
•
•
•

Sluit aan bij

Serielezen over games
Vol avonturen die zich in een spel afspelen
Aansprekende tekeningen met game-uitstraling
Lekker doorlezen op AVI E4
Met extra materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

53

Supermeiden
Supermeiden is een nieuwe serie van Zwijsen. Het zijn kleurrijke en gezellige
boeken over stoere meidenonderwerpen. Met deze serie kunnen meiden lekker
doorlezen op hun eigen AVI-niveau.

7-9 10,50
jaar

aansprekende tekst voor meiden

Een donker plan

‘Wil je midden in de nacht gaan bakken?’
‘Ja, waarom niet?’

Kit en Kaat liggen op Kaats bed.

‘Omdat het niet mag.

De krant ligt tussen hen in.

Omdat we dan moeten slapen.

Kit leest het stuk over de bakwedstrijd

Omdat ze boos worden.

nog een keer.

Omdat …’

‘Ik wil zo graag meedoen,’ zegt ze.

‘Stop maar!’ zegt Kaat.

‘Ik heb echt zin om een lekkere taart te maken.’

‘Ik hoor het al.

‘We geven nog niet op,’ zegt Kaat.

Je durft niet.’

‘We zullen wel moeten,’ zegt Kit.

‘Ik durf alles,’ zegt Kit.

‘We kunnen moeilijk stiekem bakken.’

‘Ook een taart bakken midden in de nacht?’

Kaat kijk haar aan.

‘Ook een taart bakken midden in de nacht.’

Dan slaat ze Kit op haar schouder.

‘Dan doen we dat,’ zegt Kaat.

‘Je bent geweldig,’ zegt ze.

‘We gaan vrijdagnacht bakken.

‘Wat een goed plan.

Dan blijf jij bij mij slapen.

We gaan stiekem bakken.’
‘Dat lukt nooit,’ zegt Kit.
‘Er is altijd wel iemand in de keuken.
Je vader.
Of je moeder.
Of de hulp.’
‘Klopt,’ zegt Kaat.
‘Behalve …’
Ze rolt met haar ogen.
‘Behalve … als het nacht is.
Dan slaapt iedereen.’
Kit lacht.

22
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Supermeiden Bakken AVI M4

Pakket

M4
AV I
M4

Jolanda
Horsten

AVI

Ik geef dit boek een tien!
Janneke, 9 jaar

bakken

978-90-487-3036-0

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-3161-9

redt de
kreeften!

6-9

978-90-487-3160-2

Suus
Jongman

redt de
papegaai!

Mooi verhaal, want ik hou erg van dieren.
Chris, 7 jaar

Suus
Mariken
Jongman

redt de
zielige hond!

Grappig vanaf de eerste bladzijde.
Manu, 8 jaar

Grappig vanaf de eerste bladzijde.
Manu, 8 jaar

dieren
supermeiden

supermeiden
7-9

Suus
redt de zielige hond!
Mariken

Echt een leuk boek! Wow!
Saartje, 7 jaar

Mooi verhaal, want ik hou erg van dieren.
Chris, 7 jaar

dieren

supermeiden
7-9

Suus redt de papegaai!

Suus redt de zielige hond!

Ik geef dit boek een tien!
Janneke, 9 jaar

Suus
Mariken
Jongman

Echt een leuk boek! Wow!
Saartje, 7 jaar

Mariken Jongman

Jolanda Horsten

Ik vond het een héél leuk boek
en heb zin om die lekkere taart te maken!
Eva, 7 jaar

AV I

AV I

AV I
M4

Niki, 7 jaar

Ik vond het een héél leuk boek
en heb zin om die lekkere taart te maken!
Eva, 7 jaar

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

en de bruidstaart

E4
Suus redt de papegaa!

Een leuk en lekker boek. Ik heb ervan gesmuld!
Niki, 7 jaar

en de taa
voor oma
Een leuk en lekker boek. Ik heb ervan gesmuld!

Kit en Kaat

Suus redt de kreeften!

rboden
en de ve strijd
bakwed

AVI

Kit
en
Kaatrt

Kit en Kaat
en de bruidstaart

Kit en Kaat en de bruidstaart

Kit en Kaat en de taart voor oma

Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd

Kit
en
Kaat

Jo lan da
Kit en Kaat Ho rst en
en de taart voor oma

bakken
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ISBN 978-90-487-3171-8 · € 31,50

E4

supermeiden

6-9

Supermeiden Dieren AVI E4

Pakket

ISBN 978-90-487-3170-1 · € 31,50

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-3037-7

7-9

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

978-90-487-3157-2

7-9

978-90-487-3159-6

Sluit aan bij
•
•
•
•

Gezellige leesboeken speciaal voor meiden
Goedgekeurd door ons eigen meisjespanel
Inclusief tips voor boekbespreking
Met leuke informatie over de schrijvers
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!
ook voor stoere meiden

De kooi

Puck houdt de pet dicht tegen zich aan.
Ze rent het dek op.
Even is ze in de war.

‘Hierrrr blijven, jij!’ schreeuwt de kapitein.

Welke kant was het ook alweer op?

Hij springt uit zijn bed en graait naar Puck.

Ze aarzelt een seconde.

Hij lijkt op een enge inktvis met tentakels.

Een seconde te veel.

Puck rent de gang op.

‘Ha, ik heb je!’

Ze moet snel mogelijk naar haar boot.

Twee sterke handen grijpen haar vast.

Misschien redt ze het nog!

‘Laat me los!’ schreeuwt Puck.

Ze hoort de stampende voetstappen van

Maar de kapitein laat haar niet los.

kapitein Brulboei.

Hij tilt haar omhoog en kijkt haar aan.

‘Indringer aan boord!’ roept hij.

‘Jij bent zeker zo’n piratenkind, hè?’

De kapitein bonkt op de deuren in de gang.

Puck zegt niks.
‘Dacht je dat je zomaar even mijn pet kon stelen?
Ha!
Dat overkomt me niet nog een keer, kleintje.’
Nog een keer? denkt Puck.
Maar ze houdt haar mond dicht.
Ze voelt tranen opkomen.
Die slikt ze weg.
Zie je wel, ze is een piraat van niks.
Het was zo makkelijk en nog verpest ze het.
‘Hé, baas, wat heb je nou gevangen?’
Een van de matrozen komt slaperig uit de kajuit.
Hij heeft een streepjespyjama aan.
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Pakket

Supermeiden Piraten AVI M5

M5

M5

M5

r voor

Een nieuwe ste

Theater
Popcorn

Monique
van der Zanden

978-90-487-3305-9

AV I

AV I

Theater Popcorn uit de brand

978-90-487-3162-6

E5
Theater Popcorn Toi, toi, toi

Een nieuw ster voor Theater Popcorn

978-90-487-3163-3

ISBN 978-90-487-3393-4 · € 31,50

E5
AV I

978-90-487-3038-4

Supermeiden Theater AVI E5

Pakket

ISBN 978-90-487-3172-5 · € 31,50

Theater

978-90-487-3397-2
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B.O.J.
7-12

vanaf
jaar 10,50

B.O.J.: Boeken Over Jongens. Deze serie is speciaal voor jongens in de middenen bovenbouw. Met de B.O.J.-serie lezen jongens met plezier. B.O.J.-boeken
zijn stoer, vol avontuur en humor én met jongens in de hoofdrol. Uiteraard
goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!
Kijk op landvanlezen.nl voor gratis
extra materiaal bij deze boeken!

Pakket

B.O.J. Uitvindingen AVI M4
ISBN 978-90-487-3167-1 · € 31,50

M4

M4

M4

978-90-487-2332-4

978-90-487-2333-1

978-90-487-3039-1

Pakket

B.O.J. Ridders AVI E4

Beton staat achter de bal.
Bang slaat Kwint zijn handen voor zijn gezicht.
Had ik maar nooit de deur opengedaan! denkt hij.

ISBN 978-90-487-3168-8 · € 31,50

E4

E4

E4

Beton brengt de punt van zijn schoen onder de bal.
Met een boog vliegt de bal op Kwint af.
Hij komt op Kwints hoofd
en stuit terug het veld in.
‘Geweldig!’ juicht de coach.

978-90-487-2330-0

Pakket

978-90-487-2331-7

‘Wat een talent!

978-90-487-3156-5

Je stond goed achter de bal en week niet.
Met jou gaan we winnen, jongen!
Mooi stiffie, Beton.
Schiet er nog maar een stel op de keeper.

B.O.J. Voetballen AVI M5

Stiffie of stift

ISBN 978-90-487-3169-5 · € 31,50

De speler schopt met de punt van zijn schoen
onder de bal.
Hierdoor gaat de bal met een boog naar voren.

M5

M5

M5

Maar laat hem wel heel!
Ik ga nu aan het werk met de anderen.’

978-90-487-2328-7

56

978-90-487-2329-4

978-90-487-3158-9
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•
•
•
•
•

Pakket

Sluit aan bij

Grappig en razend spannend
Vol illustraties en grapjes in de tekst
Zijn toegankelijk geschreven
Hebben korte hoofdstukken en veel cliffhangers
Gaan over ... jongens natuurlijk!

B.O.J. Brent AVI E5

Pakket

ISBN 978-90-487-1788-0 · € 43,50

B.O.J. V3&K AVI E5
ISBN 978-90-487-1789-7 · € 43,50

E5

E5

E5

E5

E5

E5

978-90-487-1176-5

978-90-487-1357-8

978-90-487-1758-3

978-90-487-1359-2

978-90-487-1533-6

978-90-487-1757-6

Pakket

ISBN 978-90-487-1787-3 · € 43,50

E6

M7

M7

978-90-487-1177-2

978-90-487-1356-1

978-90-487-1531-2

Pakket

33

B.O.J. Max, Milan en Makoto

B.O.J. Freerunners
ISBN 978-90-487-1786-6 · € 43,50

M6

E6

E6

978-90-487-1178-9

978-90-487-1358-5

978-90-487-1532-9
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Wist je dat?
7+ 9,50

jaar

Deze humoristische informatieboekjes over dieren staan vol weetjes en grapjes.
Handig voor een spreekbeurt. De handzame non-fictie boeken bevatten een
verhaal in stripvorm, aangevuld met weetjes en feiten over de dieren. De boeken
zijn laagdrempelig door weinig tekst en veel illustraties.
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

Wist je dat? AVI M4-E4

Pakket

EAN 871-96-810-0259-4 · € 38,00

M4

Pakket

Wist je dat? AVI E5
EAN 871-96-810-0260-0 · € 38,00

E5

E5

978-90-487-3590-7

978-90-487-1423-0

978-90-487-1425-4

E4

E5

E5

978-90-487-1427-8

978-90-487-1420-9

M4
M4

M o l l e n

M o l l e n

W o l v e n

la ch
én
le e r

•••

Mollen

la ch
én
le e r

•••

•••

mollen

NUR 287/210

informatief, humor
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

8+

978-90-487-3588-4
E4
E4

P i n g u ï n s

P i n g u ï n s

O l i f a n t e n

la ch
én
le e r

Pinguïns

•••
•••
•••

la ch
én
le e r

NUR 287/210

pinguïns
informatief, humor
zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846
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978-90-487-3587-7

8+

978-90-487-3589-1

Sluit aan bij
• 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

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

Pakket

Wist je dat? AVI M6
EAN 871-96-810-0261-7 · € 38,00

M6

M6

978-90-487-1426-1

978-90-487-1883-2

M6

M6

978-90-487-1422-3

978-90-487-1882-5

59

Books 4 You
9-12
jaar

vanaf

7,50

Deze Engelse boeken sluiten aan bij de Engelse lessen in groep 6, 7 en 8. Er zijn
prentenboeken, stripboeken, dikke leesboeken en een toneelleesboek. Door deze
diversiteit vindt iedere lezer een Engels boek op maat. De boeken zijn verrijkt met
Nederlands-talige informatie, woordenlijsten en leuke quizvragen.
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.

Pakket

€ 7,50

978-90-487-2953-1

€ 11,99

Engelse boeken
ISBN 978-90-487-2949-4 · (8 boeken) € 92,94

978-90-487-2952-4
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978-90-487-3312-5

€ 11,99

978-90-487-2956-2

€ 7,50

978-90-487-2951-7

Leesboek

Leesboek

Prentenboek

978-90-487-2957-9 € 8,99

978-90-487-2954-8 € 10,50

978-90-487-2955-5

€ 11,99

Prentenboek

€ 14,99

978-90-487-2950-0

€ 14,99

Woordenlijst
•
•
•
•
•

Engelse (gebonden!) leesboeken voor kinderen
Met handige, uitklapbare woordenlijst
Nederlandstalige informatie
Sluit aan bij het Engels op school
Because reading is fun!

twins

tweeling

join

mee mag

gear

spullen

black sl opes

es
zwarte pist
es zijn de
st
pi
(zwarte
skipistes)
moeilijkste

trophies

bekers

mountains

bergen

miles

stripverhaal

mijl is
mijlen (één
eter )
m
ruim 1609

reached

bereikte

were eating
my dust

beten in

gekleurde woorden
staan hieronder
uitgelegd

lees wat deze
woorden betekenen
in de woordenlijst

prentenboek
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“Ik vind lezen
moeilijk …”
In elke klas zit wel een leerling voor wie
lezen lastig is. Voor wie de letters dansen
op papier. Ook voor deze kinderen zijn er
boeken die aansluiten bij wat ze nodig
hebben. Zo wordt lezen leuk!

Hulp bij het lezen

Speciaal
herschreven
Toptitels van bekende kinderboekenschrijvers die herschreven
zijn voor kinderen met dyslexie.
Want deze verhalen wil iedereen
toch lezen? (groep 3-4).

Met Zoeklicht dyslexie ervaren dyslectische kinderen hoe leuk lezen kan zijn.
Met ﬂappen die hulp bieden bij het
lezen en onderwerpen die passen bij
leerlingen van nu (7-12 jaar).

Informatieve
boeken
Deze informatieve boeken
voor dyslectische lezers zijn
makkelijk te lezen door het
lagere AVI-niveau en de
toegankelijke bladspiegel.
Met leuke strips, grappige
foto’s en boeiende
infographics (8-12 jaar).

Doe het samen
Samenlezers bieden de combinatie
van voorlezen en zelf lezen. Er zijn
moeilijke en makkelijke stukken tekst.
Zo lees je al snel (samen) een verhaal
(6-9 jaar).

Lol tijdens het
lezen
Er zijn moppenboekjes
voor beginnende lezers in
groep 3 en een moppenboekje voor dyslectische
lezers van 9-12 jaar (AVI
E3, M4 en E4).

alles over lezen voor leerkrachten

Dyslexie - makkelijk lezen
Zoeklichtboeken zijn al 35 jaar toonaangevend voor kinderen met leesproblemen en dyslexie.
Uitgeverij Zwijsen startte in 1983 onder de naam Zoeklicht met het uitgeven van speciale
boeken voor kinderen die lezen moeilijk vinden.

Voor sommige kinderen is het lezen van een boek heel inspannend. Lezen is dan een struikelblok, terwijl genieten van boeken juist zo’n goede stimulans is om het lezen te oefenen. Met
de boeken van Zoeklicht dyslexie ervaren kinderen weer hoe leuk lezen kan zijn. In deze boeken
krijgen kinderen dankzij de speciale vormgeving extra ondersteuning tijdens het lezen. Er is
een lettertype gebruikt dat speciaal voor dyslectici is ontwikkeld: het Zwijsen Dyslexiefont. De
pagina’s zijn overzichtelijk ingedeeld en de illustraties helpen om het verhaal goed te kunnen
volgen. Maar het allerbelangrijkst van de leesserie Zoeklicht dyslexie is dat het leesniveau
eenvoudig is, maar de verhalen aansluiten bij de belevingswereld van de lezer. Zo is een boek
beslist niet kinderachtig!

•
•
•
•
•
•
•
•

Korte zinnen
Speciaal lettertype
Elke zin op een nieuwe regel
Veel illustraties die het verhaal ondersteunen
Korte hoofdstukjes
Belangrijke woorden springen er uit
Tekst met veel humor
Luisterfragmenten op landvanlezen.nl

9+ 9,99

jaar

Moet je die Mop zien!
978-90-487-2989-0 · AVI E3, M4 en E4

Voor ieder dyslectisch kind een boek
• Zoeklicht dyslexie:
boeken over diverse onderwerpen, zodat er voor ieder kind
aansprekende boeken bij zitten.
• Zoeklicht dyslexie toptitels:
deze boeken van bekende kinderboekenschrijvers wil iedereen
lezen. Het originele boek is herschreven op laag AVI-niveau.
• Zoeklicht dyslexie informatief:
voor kinderen van 8 jaar en ouder. Met aansprekende onderwerpen zoals dieren, mode, sporten en gamen.
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Moppenboek op laag AVI-niveau,
maar niet kinderachtig, met kleurrijke illustraties en korte tekstjes.
Speciaal voor kinderen die moeite
hebben met lezen.

Sluit aan bij

Plassen

Heeft hij ook een stamboom?

Tientjes

Nee hoor, Mop plast
tegen elke boom.

Een man is aan het vissen.
Hij heeft geen hengel in zijn hand.
Maar wel een hamer.
‘Hoe doe je dat?’ vraagt een vrouw.
Zij is ook aan het vissen.
‘Dat is geheim,’ zegt de man.
‘Maar voor een tientje zeg ik het.’
De vrouw wil het graag weten.
Ze geeft de man een tientje.
‘Ik sla de vis op zijn kop,’ zegt de man.
‘Meteen als ik hem in het water zie.’
‘Maar dat lukt toch nooit,’ zegt de vrouw.
‘Zo vang je toch niks.’
‘Jawel,’ zegt de man.
‘Wel zes tientjes op een dag.’

20

21

Raden maar …

Zoek het woord

Wanneer heeft een vis jeuk?

Het staat op je neus.
En je kunt erop zitten.

als er vlooien in het water zijn

een bril

Waarom eet Baas in het weekend geen mosselen?

Het is een gevlekte vis.
En het zit in je mond.

omdat het weekdieren zijn

een tong

Het kan fonkelen aan de hemel.
En het is iemand die erg beroemd is.
een ster

Het is van jou.
Maar anderen gebruiken het meer dan jij.
Wat is dat?
je naam

Het is een diertje dat piept.
En je werkt ermee op de computer.

een tennisbal

een muis

44

Wat kun je wel serveren,
maar niet eten?

45
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Makkelijk lezen met
vanaf vanaf

7+ 12,99

Zwijsen en Disney bundelen hun krachten! De prachtige verhalen van Disney
worden dankzij de deskundigheid van Zwijsen leesbaar voor iedereen.

© Disney

Pakket

EAN 871-96-810-0230-3 · € 83,94
€ 12,99

M4

€ 12,99

ve
Het

rhaal van Anna & El

M5

€ 13,99

M5

sa

E5

€ 14,99

KORTE RACE VERHALEN

VOL

GRAPPIGE,
GEKKE

Draag
nooit een
cape!

978-90-487-3429-0

E3

€ 14,99

GIDS
WEETJES

&

KNUTSELS

En andere tips voor superhelden

Pakket

E5

€ 13,99
DONNELLY

M4

Makkelijk lezen met Disney 1

978-90-487-3430-6

978-90-487-3431-3

978-90-487-3432-0

J E N N I F E R D O N N E L LY

978-90-487-3433-7

978-90-487-3434-4

M5

M5

Makkelijk lezen met Disney 2
EAN 871-96-810-0277-8 · € 83,94
€ 12,99

978-90-487-3610-2

E3

€ 12,99

978-90-487-3611-9

E4

€ 13,99

978-90-487-3612-6

E4

€ 13,99

978-90-487-3613-3

€ 14,99

978-90-487-3614-0

€ 14,99

978-90-487-3615-7

De originele Disney boeken
maar dan hertaald en eenvoudiger!
Zwijsen is al 35 jaar
toonaangevend voor
kinderen met leesproblemen en dyslexie.
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Sluit aan bij
•
•
•
•

De originele Disney boeken hertaald en eenvoudiger
Korte zinnen, elke zin op een nieuwe regel en een speciaal lettertype
Sluit 100% aan bij school
Ook geschikt voor kinderen met dyslexie

Chick leert een race-lesje

‘Kom op!’ roept Takel zo hard hij kan.
‘Je kunt het.’
‘Deze is voor jou, Takel!’ roept Bliksem.
Hij steekt zijn tong uit
en dan scheurt hij over de eindstreep.
Als eerste, JA!

Bliksem scheurt over de nieuwe race-baan
van Radiator Springs.
Die baan is te gek.
Bliksem geeft les in racen.
Dat doet hij op de race-school van Doc.
Is hij een uur vrij?
Dan rijdt hij vaak rondjes op de baan.
Daar komt zijn oude vriend Doc aan.
Doc is de baas van de race-school.
‘Hé,’ plaagt Doc.
‘Is dit het beste wat je kunt?’
Bliksem wil iets stoers terug zeggen,
maar daar komt Takel aan.
Die doet weer eens gek.
Hij rijdt achteruit
en botst bijna op Bliksem.
‘Kijk maar uit, Bliksem!’ roept hij.
‘Ik zit vlak achter je.’

Otto en Gudmund gaan nog niet naar huis.
Ze blijven nog een paar dagen.
Dat vindt Bliksem te gek.
‘Bij racen gaat het niet alleen om winnen,’
zegt hij.
‘Weet je wat pas echt belangrijk is?
Vriendschap en heel veel lol.’
En dat vindt de rest ook.

Wist je dat je overal mee kunt vlechten?
Sinds ik kan vlechten, vlecht ik met alles wat buigt.
Ik vlocht zelfs een keer een bord spaghetti.
Heerlijk!

Franse vlecht
Een Franse vlecht lijkt op de visgraat.
Je vlecht hem langzaam door de rest van het haar.
Begin met drie plukken van een deel van het haar.
Vlecht steeds een extra pluk haar mee met de buitenste
strengen.

Vlecht ook eens met wol,
bloemsteeltjes of takjes.
Maak er een armband, enkelband
of hoofdband van.
Zie je deze schattige bandjes,
gemaakt van draad en lint?
Cassandra en ik hebben die voor
elkaar gevlochten.

16

korte zinnen
elke zin op een nieuwe regel
speciaal lettertype

17
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Zoeklicht dyslexie informatief
Deze informatieve boeken voor nieuwsgierige dyslectische lezers zijn makkelijk te lezen
door het lagere AVI-niveau en de toegankelijke bladspiegel. Met aansprekende thema’s,
leuke strips, grappige foto’s en boeiende infographics. Bovendien hebben alle boeken
uitvouwpagina’s voor extra informatie en ondersteuning.

8-12 12,50
jaar

Zoeklicht dyslexie informatief

Pakket

ISBN 978-90-487-3398-9 · € 100,00

M4

E4

GEKKE
DIEREN,
ze

M5

SURVIVAL,
zo

leven

Ruben Prins

overal!

E5

ENTER

DANSEN
is
stoer,

Anja Vereijken

doe
je

MAN!

de GAME
zone
(als je durft)
Monique van Hest

Sanne de Bakker

DAT

7+

7+

978-90-487-3340-8

978-90-487-3338-5

978-90-487-3339-2

978-90-487-3337-8

M4

E4

M5

E5

Oh la la
een BOEK
vol

Een spannende

Elisa van Sponsen

door
GIDShet

Mode

Wateen
slim,

Rijksmuseum

ROBOT!

Jørgen Hofmans

Rian Visser

7+
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9+

8+

978-90-487-3383-5

978-90-487-3382-8

978-90-487-3381-1

978-90-487-3384-2

•
•
•
•
•

Informatieve boeken voor dyslectische lezers
Handig voor spreekbeurten
Lage AVI’s, maar beslist niet kinderachtig
Speciaal dyslexie lettertype
Met uitvouwpagina’s voor extra informatie
en ondersteuning

MODE:

beetje maf
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!
4

Sluit aan bij

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!
Ik heet Jip.
En ik ben heel hip!

4 steden

die belangrijk zijn
voor de mode:
1. Parijs
2. New York
3. Londen
4. Milaan

Hebben, hebben, hebben!

Een goed plan

Ben je met je ou
ders op reis?
En in de buurt van
een mode-stad?
Neem dan zeker
een kijkje.
(Als je zin hebt!)

5
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Zoeklicht dyslexie middenbouw
7-9 11,99
jaar

De serie Zoeklicht dyslexie is speciaal voor midden- en bovenbouwleerlingen die
moeite hebben met lezen. Juist zij hebben vaak een hekel aan lezen. Zoeklicht
maakt het lezen weer leuk. De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl de
verhalen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van zeven jaar en ouder.
Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het
voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici.

Pakket

Zoeklicht middenbouw 1
ISBN 978-90-487-2843-5 · € 71,94

E3

E3

M4

M4

E4

M5

978-90-487-2819-0

978-90-487-2820-6

978-90-487-2822-0

978-90-487-2824-4

978-90-487-2827-5

978-90-487-2829-9

beluister deze tekst op landvanlezen.nl
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Sluit aan bij

• Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen
• Boekbesprekingstips
• Info over schrijver en illustrator

Pakket

Zoeklicht middenbouw 2
ISBN 978-90-487-2947-0 · € 71,94

E3

M4

E4

E4

M5

M5

978-90-487-2821-3

978-90-487-2823-7

978-90-487-2825-1

978-90-487-2826-8

978-90-487-2828-2

978-90-487-2830-5

gekleurde woorden staan uitgelegd op uitklappagina’s
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Zoeklicht dyslexie bovenbouw
10-12 12,99
jaar

De serie Zoeklicht dyslexie is speciaal voor midden- en bovenbouwleerlingen die moeite hebben
met lezen. Juist zij hebben vaak een hekel aan lezen. Zoeklicht maakt het lezen weer leuk.
De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl de verhalen aansluiten bij de belevingswereld
van kinderen van tien jaar en ouder.
Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het
voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici.

Pakket

Zoeklicht bovenbouw 1
ISBN 978-90-487-2844-2 · € 77,94

E3

M4

E4

M5

E5

M6

978-90-487-2831-2

978-90-487-2834-3

978-90-487-2835-0

978-90-487-2837-4

978-90-487-2840-4

978-90-487-2841-1

overzichtelijke verhaalpagina’s
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Sluit aan bij

• Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen
• Boekbesprekingstips
• Info over auteur en illustrator

Pakket

Zoeklicht bovenbouw 2
ISBN 978-90-487-2948-7 · € 77,94

E3

M4

E4

M5

E5

M6

978-90-487-2832-9

978-90-487-2833-6

978-90-487-2836-7

978-90-487-2838-1

978-90-487-2839-8

978-90-487-2842-8

gekleurde woorden staan uitgelegd in woordenlijst
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Zoeklicht dyslexie toptitels
Deze toptitels van bekende kinderboekenschrijvers wil iedereen lezen. Voor kinderen met
dyslexie zijn de boeken toegankelijk gemaakt door ze te herschrijven. Dezelfde spannende,
jaar 12,99
grappige en mooie verhalen, maar dan eenvoudiger.

8-12

vanaf

Zoeklicht dyslexie toptitels 1

Pakket

ISBN 978-90-487-1763-7 · € 52,96

E3

M4

M4

E4

978-90-487-1761-3 € 12,99

978-90-487-1759-0 € 13,99

978-90-487-1760-6 € 12,99

978-90-487-1762-0 € 12,99

hertaling

Een

elke zin op een nieuwe regel

korte zinnen

speciaal
lettertype

‘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.

Nu kan elk kind
'De griezelbus' of
'De ridders van
de ronde tafel'
lezen!
74

dezelfde
spannende tekst

Sluit aan bij
•
•
•
•

Toegankelijke en compacte verhalen
Laag AVI-niveau (tussen E3 en M5)
Speciaal lettertype: Zwijsen dyslexie font
Levendige bladspiegel

Zoeklicht dyslexie toptitels 2

Pakket

ISBN 978-90-487-2150-4 · € 52,96

M4

M4

E4

M5

Paul van Loon
Marjon Hoffman

Grote
vakantie

2

978-90-487-2139-9 € 13,99

978-90-487-2138-2 € 12,99

978-90-487-2140-5 € 12,99

De ridders van de
ronde keukentafel
Mark Tijsmans

978-90-487-2137-5 € 12,99

– 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 Griezelbus.
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 achteraan komen Annabel en kleine Liselore met haar eeuwige handtasje.

oorspronkelijke
boek
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Land van Lezen
Alles over lezen op de basisschool
Het kinderboekenaanbod in Nederland is geweldig en overweldigend tegelijk. Hoe kies je
hieruit de best passende boeken voor jouw leerlingen? Het antwoord: Land van Lezen.

Over Land van Lezen
Land van Lezen is een online platform met het meest
uitgebreide en actuele kinderboekenaanbod van
Nederland. Via het handige zoekfilter zoek je uitgebreid
op bijvoorbeeld AVI-niveau, thema, vakgebied en/of
jaargroep. Alle zoekcombinaties zijn mogelijk. In de
webshop van Land van Lezen bestel je gemakkelijk,
veilig en snel je favoriete boeken voor in de klas.

Mét verrijkingsmateriaal!
Een groot deel van de boeken is verrijkt met extra materiaal zoals digibordlessen, kleurplaten en
werkbladen. Ook is er veel extra materiaal te vinden bij thema's en themaweken bijvoorbeeld de
Voorleesdagen, Kinderboekenweek, Zomerlezen en rondom feestdagen.
Boeken top 3
Boekentop 3

Groep:
Naam:

1

Titel:

Het verhaal gaat over
Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

2

Titel:

Het verhaal gaat over
Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

3

Titel:

Het verhaal gaat over

Digibordles B.O.J.

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

Diploma
AVI
E4

Zar en het vriendenfeest

Zar en het

Wat goed!

Lesbrief

vriendenfeest

Lesbrief t.w.v. € 0,99

Ik denk dat jij dit boek ook leuk vindt:

Rian Visser & Mark Baars

Lessuggesties voor groep 4 - Game-lezen

Omdat:

Zar en Lina zijn figuren uit een spel. De verhalen over Zar en Lina zijn spannend en er komen
veel spelelementen in voor. Zo moeten de spelers zelf een huis bouwen, hun wereld
inrichten en vechten tegen monsters. Ook krijgen ze gevaarlijke opdrachten. Met deze
lessuggesties gaan leerlingen zelf verhalen bedenken met ‘spelfiguren’ in de hoofdrol.
AVI
E4

Er is iets raars aan de hand.
In het dal ligt slijm op de grond
en alle planten zijn weg.
Hoe kan dat?
Zar en Lina gaan op pad
om het raadsel op te lossen.
Dat valt nog niet mee,
met al die monsters in het spel.
Gelukkig ontmoeten ze ridder Didi.
Kan zij hen helpen?

Rian Visser & Mark Baars

Zar

en
de zwevende
zombies
Rian Visser & Mark Baars

AVI
E4

Zar en het vriendenfeest

Zar en het slijmmonster

en het
slijmmonster

Zar en de zwevende zombies

Zar

GAME-LEZEN

Zar
Boeken uit de serie
Game-lezen:

AVI
E4

Groetjes,

Zar en het

vriendenfeest

AV

I G ATO

Diploma boeken

R

game-lezen
avontuur

E4

zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Lork

Zar
Lina

7+

Alp

Wassim

Maak een stripverhaal

lezen met

Werkblad

Naam ..................................................................
Titel .....................................................................

Lina

pak me dan!

Doeblad

Tekenen

met tekeningen van Hugo van Look

Zar

Paul van Loon • pak me dan!

Haal een aantal Playmobil en Lego poppetjes in de klas.
Ook kleine plastic ridders en boerderijdieren kunnen
worden gebruikt.
Kinderen tekenen deze figuren na.
Ze bedenken namen voor de figuren.
Ze maken de tekeningen verder af. Wat gebeurt er?
Ze bedenken een titel voor de tekening.

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2018

Kleurplaat

Didi

1. Tekenen met Playmobil en Lego

1

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 2017,
Kleurplaat hip hop kat uit de serie serie AVI-Kanjers, Tineke Meirink

Rian Visser & Mark Baars

Zar en Lina maken een spannend avontuur mee.
Lees maar!
Dit is boek 1 uit de serie Game-lezen.

N

www.landvanlezen.nl

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

WWW.LANDVANLEZEN.NL

Lesbrief

Dit is Dolfje

Dit is Dolfje in de nacht

Dit ben ik

Knipblad

Dit is mijn
vriend/vriendin

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 2018
Werkblad bij serie Game-lezen, tekst: Rian Visser, illustraties: Mark Baars

Werkblad
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Dit is Noura

Dit is Noura in de nacht

Teken jezelf en je beste vriend of vriendin als weerwolf in de nacht.

7+

Dit ben ik
in de nacht

Dit is mijn
vriend/vriendin
in de nacht

© 2018 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, Doeblad pak me dan! uit de serie AVI-lezen met Paul van Loon
illustraties: Hugo van Look

Doeblad

•
•
•
•

Gericht zoeken op o.a. thema, vakgebied, jaargroep en/of AVI-niveau
Gratis aanvullende materialen zoals werkbladen en digibordlessen
Actueel en compleet aanbod Nederlandse kinderboeken, ook van andere uitgevers!
Vol met artikelen en tips over leesbevordering

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
Met de Schoolbiebscan en de Boekenmatch
breidt Land van Lezen uit:
Schoolbiebscan
Met de Schoolbiebscan ga je door je schoolbieb heen en scan je welke titels,
AVI-niveaus en soorten boeken er in je schoolbieb staan. Zo zie je in één oogopslag bijvoorbeeld welke AVI-niveaus of boeksoorten er nog ontbreken in je
collectie. Je krijgt daarna meteen advies over welke boeken je aan zou kunnen
schaffen. Zo krijg én houd je overzicht in je bieb.

Boekenmatch
De Boekenmatch is de kindervariant van het boekenfilter van Land van Lezen.
Kinderen geven in deze tool aan in welke groep ze zitten. Vervolgens krijgen ze
een aantal foto’s te zien die gerelateerd zijn aan diverse thema’s en interesses.
Ze swipen hun voorkeuren bij elkaar en uiteindelijk komt er een top 3 uit, die
gematcht is met hun voorkeuren. Uit deze top 3 kan het kind zijn volgende boek
kiezen. Boekdetails zoals de flaptekst, een boektrailer (indien beschikbaar) en
zelfs een voorleesfragment, helpen bij het maken van de juiste keuze voor het
volgende leesboek. Het lezen kan beginnen! Meer weten?
Kijk op landvanlezen.nl

Ken je onze Krant van Lezen al?

Boordevol leesbevorderingstips, boeken,
nieuws en nog véél meer! Wanneer de
nieuwe editie verschijnt, ontvangt iedere
basisschool een exemplaar van de krant.
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Uitleg boekenseries
Sluiten aan bij Schatkist, Veilig leren lezen
en/of Estafette.

Schatkist

S

Veilig leren lezen

V

Estafette

E

Kleuters
Rekenprentenboeken
voor kleuters

Aansprekende boeken voor kleuters die al een beetje willen of kunnen
rekenen.

S

Versjes voor kleuters

Prachtig getekende prentenboeken vol gedichten, rijmpjes en grapjes.

S

Kleuters samenleesboeken

Boeken voor kleuters die zelf willen lezen. Met teksten voor kleuters en
voorleespagina’s voor de ervaren lezer.

S

Kleuters samenleesboeken
informatief

Informatieve boeken voor kleuters die zelf willen lezen. Met teksten
voor kleuters en voorleespagina’s voor de ervaren lezer.

S

hee, ik lees!

Voor kinderen die al zelfstandig kunnen lezen. De verhalen sluiten aan bij
de belevingswereld van kleuters.

S

Rompompom boeken

Met deze boeken oefenen kleuters spelenderwijs de klanken en letters
van school en getallen tot en met 20.

S

Maan roos vis letterboek

Een letterboek om alle letters en tweeklanken mee te leren
Afgestemd op de leesmethode Veilig leren lezen.

V

Moppenboeken

Moppenboekjes voor beginnende lezers. Ideaal om te controleren of een
kind de tekst die hij leest ook écht snapt. Vanaf AVI M3.

V

ik lees!

Boeken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen die net gestart
zijn met lezen.

V

AVI kanjers

Verhalenbundels voor beginnende lezers. Elke spread een nieuw avontuur.

V

Lees en weet

Informatieve AVI-boeken voor beginnende lezers met infographics, strips
en kijkplaten.

V

Leren lezen AVI-start

Serie voor beginnende lezers in groep 3, de AVI-start lezers.

Maan roos vis leesboeken

Boeken voor kinderen die starten met lezen in groep 3.

V

AVI meegroeiboeken

Dikke boeken met veel verhalen om heel lang in te kunnen lezen.
De verhalen lopen langzaam op in moeilijkheidsgraad.

V

AVI strips

Stripboeken voor de beginnende lezer. Met een goed leesbaar lettertype
en illustraties om de tekst beter te begrijpen.

V

Leesseries maantjes,
zonnetjes en sterretjes

Leesseries bij Veilig leren lezen om naast de methode op eigen niveau
vrij te lezen (alleen voor scholen).

V

AVI-lezen met Paul van Loon

AVI-pakket met boeken van Paul van Loon voor de allerjongste lezers:
van 4 tot 8 jaar oud. Ter ere van zijn 35-jarig jubileum als schrijver.

V

Samenlezers

Een serie voor kinderen die graag samen met een ander lezen.
Met teksten voor beginnende en gevorderde lezers.

V

Toneellezen

Twee lezers nemen de rol van een personage uit de boeken op zich.
Bevordert het lezen met intonatie.

V

Beginnende lezers
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Snelle lezers
Bolleboos

Dikke boeken voor snelle lezers. Belevingswereld van kinderen in groep
3/4, maar hoog AVI-niveau.

E

V

Series voor alle lezers
Moppenboeken

Grappige AVI-boeken om te zien of kinderen de tekst ook echt begrijpen.

E

AVI strips

Stripboeken op AVI-niveau, ideaal voor kinderen die niet zo van lezen
houden. Door de illustraties wordt de tekst beter begrepen.

E

Samenlezers

Een serie voor kinderen die graag samen met een ander lezen.
Met teksten voor beginnende en gevorderde lezers.

E

Toneellezen

Twee lezers nemen de rol van een personage uit de boeken op zich.
Bevordert het lezen met intonatie.

E

Leesseries Estafette

Deze leesseries bevatten per jaargroep zeven boeksoorten: van verhalen
en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken en strips.

E

Game-lezen

Serielezen over gamen, lekker doorlezen over vertrouwde personages en
een bekend onderwerp.

E

Supermeiden

Grappige en avontuurlijke leesboeken voor meisjes. Met aansprekende
thema's als bakken, dieren en piraten.

E

B.O.J.

Spannende en grappige boekenserie speciaal voor jongens.
Geselecteerd door ons B.O.J. jongenspanel.

E

Wist je dat?

Heel veel weetjes over dieren. Humoristisch geschreven en geïllustreerd.

E

Books 4 you

Boeken vol met illustraties, een woordenlijst en allerlei extra’s om Engels
lezen leuker en makkelijker te maken.

E

AVI-lezen met Paul van Loon

AVI-pakket met boeken van Paul van Loon voor de allerjongste lezers:
van 4 tot 8 jaar oud. Ter ere van zijn 35-jarig jubileum als schrijver.

E

Kinderen met leesproblemen
Zoeklicht dyslexie

Leesboeken met korte zinnen, veel illustraties en een speciaal lettertype
om het starten met lezen te vereenvoudigen.

E

Zoeklicht dyslexie informatief

Informatieve boeken over aansprekende onderwerpen.
Met uitvouwpagina’s en speciaal dyslexie lettertype.

E

Zoeklicht dyslexie toptitels

Bekende kinderboeken zoals De Griezelbus hertaald voor kinderen die
moeite hebben met lezen.

E

Zoeklicht dyslexie
moppenboek

Moppenboek speciaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar die moeite hebben
met lezen. Laag AVI-niveau, maar niet kinderachtig.

E

Makkelijk lezen met Disney©

Twaalf bekende boeken van Disney hertaald en eenvoudiger geschreven,
zodat ze voor ieder kind leesbaar zijn.

E
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Nieuw: Plasticsoep is troep!
Annemarie van den Brink

Wist jij dat er straks meer plastic dan vis in de oceaan is, als we
doorgaan met het vervuilen van het water? Dus: plasticsoep is
troep! Wat weet jij van plastic en het milieu? Doe hier de quiz!

8+

Meer weten?
Bekijk pagina 49 van
deze brochure voor

Plasticsoep quiz

meer informatie!

1 Hoeveel kilo plastic belandt er per jaar in zee?
a. 800.000 kilo (achthonderdduizend kilo)
b. 8.000.000 kilo (acht miljoen kilo)
c. 8.000.000.000 kilo (acht miljard kilo)
2
a.
b.
c.

Waar kun je plasticsoep tegenkomen?
Overal, ook in een slootje bij je om de hoek.
Alleen in rivieren.
Alleen in de zee en de oceaan.

3 Waarom is het slim om buiten geen ballonnen op te laten?
a. Dat is gevaarlijk voor vliegtuigen.
b. Dieren zien de resten aan voor voedsel en het plastic komt in hun maag.
c. De lucht raakt vervuild.
Wat kun je maken van plasticafval?
Niks.
Papier en houten meubels.
Kunst, meubels, boten en nog veel meer.
In Amsterdam maakte een man samen met
kunstenaars deze bol van lege plastic flesjes.
De flesjes zijn gevonden op straat en in de
natuur. Met de bol vragen ze aandacht voor het
probleem van het plastic zwerfafval.
Antwoord: 1 c; 2 a; 3 b; 4 c

4
a.
b.
c.

Sluit aan bij school
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