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China
Leesboeken
Inez van Loon, Twee meisjes en het geluk, Clavis, 2010, 9789044812381

In de oneven hoofdstukken wordt het verhaal verteld van Lin, een Chinees meisje dat met 

haar familie in Chinatown van Amsterdam woont. In de even hoofdstukken wordt het verhaal 

verteld over haar overgrootmoeder Mei, als meisje in het China van begin 1900. Hoe de dingen 

veranderen in het leven maar ook eigenlijk weer hetzelfde blijven. 

Informatief
James Anderson, Het oude China, Ars Scribendi, 2013, 9789055663002

Hoe zag het leven in het oude China eruit? Wat voor kleding droegen de mensen toen? 

Wat aten ze? Wat voor spelletjes speelden de kinderen?

Van Dale mini-woordenboek Chinees, Van Dale, 2010, 9789066483903

Opzoekboekje met woorden en nuttige zinnen, bijvoorbeeld hoe je iets bestelt in het Chinees.

Scott Forbes, Verboden voor ouders – China, Lonely Planet, 2013, 9789401406741

Verdeeld over ruim veertig hoofdstukjes zijn er boeiende en grappige anekdotes over China: 

over het ontbreken van een vierde verdieping in gebouwen, de Verboden Stad, vliegers, de 

Chinese Muur, Confucius en het eten van kamelenpoot. 

He Huang, Twee tijgers rennen snel, Gottmer, 2008, 9789025743833

Vliegensvlug Chinees leren.

Francine Oomen, Hoe overleef ik…yogaboek, Querido, 2015, 9789045118796

Voel je je weleens gestrest? Lig je ’s avonds na een drukke dag nog te stuiteren in je bed?

Wil je graag een soepel en sterk lijf? Begin dan met yoga en lees dit boek.

Jan van der Putten, De ontdekking van China, Tutti, 2009, 9789490139056

Rabban, 15 jaar, bezoekt voor de eerste keer China, zijn geboorteland, waar hij als adoptiebaby 

vandaan komt. Zijn Chinese gidsen reizen samen met Rabban door China en vertellen hem over 

de Chinese maatschappij, cultuur, geschiedenis en over hun leven.

Amy Shui, Een vleugje China, KIT, 2002, 9789068329322

Hoe wordt er feest gevierd in China? En wat wordt er gegeten tijdens een feestmaal? 

In het boek staan ook recepten voor Chinese feestgerechten. 
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Rhana Tersteeg, Ni hao kids, 9789492182456

Chinees in 10 hoofdstukken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij het boek hoort een digitale 

leeromgeving en een docentenhandleiding. 

Klaas Vingerhoets, Wij willen weten: De Chinese Muur, Ellessy, 2013, 9789086600748

De Chinese Muur is een van de wereldwonderen. Wie bouwden de muur, en waarom?  

Hoe werd de muur gebouwd? 

Televisie
Leesboeken
Bies van Ede, Stilte in de studio, Zwijsen, 2012, 9789048710317

Sebastiaan en Anna hebben op vrijdagavond een oppas: de beroemde acteur Bonno Bernhard. 

Dat is niet bijzonder, want Bonno is hun oom. Wat wél bijzonder is: hij past op hen in de 

televisiestudio's in Palingsmeer waar veel shows en series worden opgenomen. Uit de serie 

‘Toneellezen’. In dit boek kies je een rol. Door het boek met meerdere kinderen hardop voor te 

lezen, waarbij iedereen een rol speelt, komt het verhaal tot leven.

Hetty Kleinloog, Vuurwerk, Ploegsma, 2014, 9789021673622

Verhalen over het Spangalis-college uit de tv-serie Spangas.

Rachel Renée Russel, Dagboek van een muts - Drama voor de camera, Fontein, 2015, 

9789026137563

Nikki en haar vriendinnen Zoey en Chloë staan op het punt BEROEMD te worden! Een populaire 

televisieshow gaat de meiden een maand lang filmen terwijl zij een liedje opnemen. Deel 7 uit de 

serie 'Dagboek van een muts'.

Disney Violeta, Disney Studios

Serie leesboeken, gebaseerd op de TV-serie ‘Lief dagboek’. 

Informatief
Animatiestudio, maak je eigen tekenfilm, Lannoo, 2015, 9789401417747

Licht! Camera! Actie! Een snelcursus tekenfilms maken met je eigen telefoon of digitale 

fotocamera.

Jan Paul Schutten, Achter de schermen van het NOS-jeugdjournaal, 2016, Kluitman, 2016, 

789020673623

Elke dag is er een nieuwe uitzending van het NOS Jeugdjournaal op tv. Maar hoe komt zo'n 

uitzending tot stand en wat komt er allemaal bij kijken? Schrijver Jan Paul Schutten mocht een 

paar dagen meelopen in Hilversum en onthult alle geheimen van het Jeugdjournaal in 'Achter de 

schermen bij het NOS Jeugdjournaal'.
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Ruimte
Leesboeken
Stephen Hawking en Lucy Hawking, George, Kluitman, 2016, 9789020622317

Serie over George, een doodnormale jongen met een groot geheim. Hij kan namelijk door het 

heelal reizen en inter-galactische avonturen beleven! Deel 1 heet: De geheime sleutel naar het 

heelal, deel 2: De schat in het heelal, deel 3: De knal in het heelal. De schrijver van het boek is 

een wereldberoemde professor in wiskunde en theoretische natuurkunde aan de universiteit van 

Cambridge. Hij schreef dit boek met zijn dochter. 

Stuart Gibbs, De maan-zaak, Van Holkema & Warendorf, 2015, 9789000343850

In het jaar 2041 is het eerste permanente buitenaardse verblijf op de maan voor mensen een feit. 

De twaalfjarige Dashiell is een van de uitverkorenen die er mogen wonen. Maar er gebeuren nare 

dingen op de maan. Spannend whodunit-verhaal. 

Stuart Gibbs, Het maan-mysterie, Van Holkema & Warendorf, 2016, 9789000345991

Vervolg op De maanzaak. 

Informatief
Raman Prinja, Schitterend heelal, Corona, 2014

Serie boeken over het heelal: Naar de planeten en verder, Ruimteschepen en de reis door het 

heelal, Sterren en het stof waaruit wij bestaan, Wereldwijzer.

Govert Schilling, Ongelooflijk raar/waar – onvoorstelbare ruimteweetjes, Luitingh-Sijthoff, 2015, 

9789021016610

Wist je dat er elke dag honderd ton ruimtestof op de aarde neerdwarrelt? Dat een autorit naar 

de dichtstbijzijnde ster veertig miljoen jaar duurt? En dat je je eigen sterrenbeeld juist níét op je 

verjaardag kunt zien?

Govert Schilling, De ontdekking van de sterren, Overamstel Uitgevers, 2012, 9789048813421

Beroemde en onzichtbare sterren, blauwe en rode, felle en zwakke, dwerg- en reuzesterren, 

verliefde en ontploffende sterren. Govert Schilling behandelt ze allemaal in dit buitenaardse boek 

vol met weetjes en feitjes.

Govert Schilling, Waait het in de ruimte?, Gottmer, 2013, 9789025752408

Houdt de zon nooit op met schijnen? Kun je op Mars een huis bouwen? Hoe groot is het heelal? 

Drinken astronauten echt plas? Hoe hoog kan een raket? Hoeveel ruimteschepen zijn er? Op al 

deze vragen vind je in dit boek een antwoord. 

Lannoo’s grote encyclopedie van de ruimte, Lannoo, 2016, 9789401437868

Dik naslagwerk over de ruimte met heel veel illustraties. 



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 4 van 9Staal | Boekentips | Groep 8

Mysteries
Leesboeken
Manon Berms, Blockbusters - Het Picasso Mysterie, Kluitman, 2015, 9789020674934

Storm en zijn beste vriend Jimi vormen samen Blockbusters: een geheim genootschap van  

twee heel nieuwsgierige ontdekkers. Storm’s moeder is restaurateur. Op een dag wordt er 

een beroemde Picasso uit haar werkplaats gestolen. De Blockbusters gaan op onderzoek.  

Dit boek is verschenen in een serie speciaal voor kinderen met dyslexie. 

Rob Buiskool, Tom en Katja en het mysterie van negen, Bycicle, 2006, 9789078563013

Nadat een auto met gierende remmen stopt en een man wordt ontvoerd, blijft alleen een hoed 

op de stoep liggen. De hoed verbergt een geheim. Als Katja en haar vriend Tom het spoor 

van de hoed volgen, worden ze meegesleept in een avontuur vol raadsels, ridders, geheime 

boodschappen en een eeuwenoude schat.

Tanja de Jonge, Dubbel vermist, Holland, 2014, 9789025112745

In een koude voorjaarsnacht verdwijnen twee kinderen spoorloos. Heeft hun verdwijning iets te 

maken met de ontvoering van baby Deborah, diezelfde nacht? Niemand weet wat er is gebeurd, 

niemand weet waar ze zijn.

Sophie McKenzie, Vermist, Fontein, 2015, 9789026137853

Voor school moet Laura een opstel schrijven met de titel ‘Wie ben ik?’. Ze komt daar niet goed 

uit. Als ze haar adoptiemoeder vraagt naar haar echte ouders, reageert die kribbig dat Laura haar 

adoptiedossier niet mag inzien voor haar 18e. Daar neemt ze geen genoegen mee. Laura begint 

een spannende zoektocht naar haar biologische ouders.

Sophie McKenzie, Zusje vermist, Fontein, 2015, 9789026137853

Vervolg op het boek ‘Vermist’ van Sophie McKenzie. 

Suzy Moore, Lexi-land, Veltman Uitgevers, 2013, 9789048308644

Emma is negen jaar oud wanneer haar tweelingzus Laura op hun verjaardag stikt in een stuk 

slagroomtaart. Of was er misschien iets anders aan de hand? Vanaf dat moment is alles anders. 

Emma is geen deel meer van een tweeling, haar ouders ruziën de hele dag door en haar broertje 

krijgt alle aandacht.

Rik Hoogendoorn, Mark en het mysterie van het boze meertje, Van Goor, 2011, 9789047511687

De elfjarige Mark gaat logeren bij zijn oom en tante. Als hij op een avond met zijn tante meegaat 

om grutto's te observeren, ziet hij in het meer een monster te voorschijn komen. Hij schrikt zich 

rot en niemand gelooft hem als hij het vertelt. Met behulp van internet en een sagenboek gaat hij 

op zoek naar de waarheid.
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Dick Walda, Het mysterie van De Nachtwacht, Fontein, 2008, 9789026124051

Amsterdam, de Gouden Eeuw. De schilder Rembrandt werkt aan zijn beroemdste schilderij.  

We beleven het ontstaan van de Nachtwacht door de ogen van Wiggert, Rembrandts knecht.

Informatief
Françoise Boucher, De waarheid en niets dan de waarheid over jongens en meisjes- het grote 

mysterie eindelijk ontraadseld, Lannoo, 2015, 9789401424639

Eindelijk wordt het grootste geheim ter wereld onthuld: de waarheid over jongens en meisjes. 

Waarom schieten meisjes en jongens zo moeilijk met elkaar op? Wat zijn de verschillen?  

Wat zijn de gelijkenissen?

Ton Vingerhoets, De Bermuda-driehoek, Ellesy, 2007, 9789086600083

De Bermuda Driehoek is een gebied in de Atlantische Oceaan waar mysterieuze verdwijningen van 

schepen, vliegtuigen en mensen hebben plaatsgevonden. Allerlei oorzaken zijn er voor gevonden 

en bedacht. Is het werkelijk zo'n geheimzinnig gebied? Zijn er werkelijk veel meer verdwijningen 

dan elders op zee?

Buurt
Leesboeken
Andy Griffiths, Terry Denton, De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen, 2015, Lannoo, 

9789401409322

Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit gezien! Er is een bowlingbaan, een 

zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je overal  

volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. Deel 1 van een reeks. Er zijn nog 4 delen:  

De waanzinnige boomhut met 26/39/52/65 verdiepingen. 

Informatief
Julio Antonio Biasco en Daniël Nassar, Hoe wonen dieren? Van bijenflat tot vogelvilla, Kosmos, 

2015, 9789021559285

Hoe bouwen bevers hun liefdesnest onder water? Welke dieren bouwen een wolkenkrabber met 

een luchtje? In 'Van bijenflat tot vogelvilla' kom je alles te weten over de beste bouwers in de 

dierenwereld. 14 heel speciale 'dierwoningen' komen aan de orde

Ellen Labrecque, Waar mensen wonen, Corona, 2016

Serie boeken over verschillende plekken op de aarde waar mensen wonen: Wonen op een  

berg, Wonen langs een rivier, Wonen in een stad, Wonen in een vallei, Wonen in een woestijn, 

Wonen aan zee. 

Koen de Jong, Wat een gebouw!, Gottmer, 2015, 9789025738082

Architectuur is overal om ons heen, en toch staan de meeste mensen er maar zelden bij stil dat 

al die huizen, scholen en vliegvelden ooit door iemand zijn bedacht. In dit boek neem je een kijkje 

bij het werk van een architect, worden enkele typen gebouwen getoond en wordt er ten slotte 

uitgelegd hoe het aanleggen en uitbreiden van steden gaat. 
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Jord den Hollander, Het klokhuisboek over bouwen, Moon, 2011, 9789049924362

Huizen vind je in alle soorten en maten: kleine en grote, oude en moderne, op palen of onder de 

grond, van baksteen of hout, met een tuin of een balkon, en zo kun je nog wel even doorgaan. 

Maar hoe worden huizen eigenlijk gemaakt? Wie bepaalt hoe een huis eruit komt te zien?  

Hoe voorkom je dat een huis meteen bij de eerste de beste storm omwaait?

Aleksandra Machowiak, Hut, hok, huis, Clavis, 2010, 9789044814354

Overal ter wereld hebben architecten ongewone huizen gebouwd: huizen die eruitzien als een 

zeppelin of een peer, opblaasbare huizen, theehuizen hoog boven de grond, iglo's, huizen met  

veel trappen en veel glas of juist heel weinig … Dit boek stelt 35 ongewone huizen voor.  

Je leest waarom deze huizen zo ongewoon zijn, wat ze zo bijzonder maakt en welke architect  

ze gebouwd heeft. 

Portret
Leesboeken
Caja Cazemier, #Selfie, Ploegsma, 2015, 9789021673301

Mirte baalt van haar ouders. Die behandelen haar als een klein kind, vindt ze. Dus als ze via 

social media een wat oudere jongen ontmoet die haar 'een mooie vrouw' vindt, voelt ze zich 

eindelijk begrepen en serieus genomen. Elke dag appt ze met Twan, en al gauw wil hij ook skypen.

Bobje Goudsmit, Stoer, Holland, 2010, 9789025111281

Mark komt als brugklasser niet bij zijn vriend Bas in dezelfde klas. Als hij ziet dat Bas al snel 

aansluiting vindt bij iemand anders, voelt hij zich in de steek gelaten. Hij wordt daarom vrienden 

met een stel jongen die almaar rottigheid uithalen. 

Mirjam Mous, Boy 7, Van Holkema en Warendorf, 2015, 9789000301355

Een jongen komt bij in een snikhete, kale grasvlakte. Hij weet niet hoe hij daar terechtgekomen is, 

waar hij vandaan kwam en zelfs niet meer hoe hij heet. Tot zijn opluchting vindt hij een rugzak met 

daarin een mobiele telefoon. Hij herkent zichzelf niet eens meer in de spiegel. 

Francine Oomen, Hoe overleef ik mezelf, Querido, 2002, 9789026995910

In de puberteit verandert hoe je over jezelf denkt, hoe je naar de wereld kijkt, en hoe je denkt dat 

de wereld naar jou kijkt. In dit boek vind je het verhaal van Rosa, én survivaltips. Van het boek 

werd ook een speelfilm gemaakt. 

Marlies Siegers, Vertrouw me maar, Kluitman, 2016, 9789020624762

De 12-jarige Kaat maakt een profiel aan op MyFriendz. Zo komt ze in contact met DJ_15. Eerst 

lijkt het chatten nog onschuldig, maar dan laat ze zichzelf zien via de webcam en voor ze het weet, 

loopt de situatie uit de hand…
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Informatief
Sanderijn van der Doef en Marian Latour, Het puberboek, Ploegsma, 2005, 9789021616063

Als je net begint te puberen, is dat de start van een spannende periode vol veranderingen.  

Niet alleen je lichaam gaat er anders uitzien, je gaat je ook anders gedragen. Je verandert aan 

de buiten-, maar ook aan de binnenkant. Je gaat anders over seks denken, je plek in het gezin 

verandert en je vrienden en vriendinnen worden steeds belangrijker.

Anita Naik, Lichaamstaal – het lichaamstaal handboek, Ars Scribendi, 2013, 9789055664948

Hoe belangrijk is lichaamstaal? Hoe weet je of iemand op je valt? Hoe maak je nieuwe vrienden? 

Hoe kom ik zelfverzekerd over in de klas? Het lichaamstaal handboek staat boordevol nuttige tips 

en weetjes over het begrijpen en gebruiken van lichaamstaal.

Jake Spicer, Portrettekenen in 15 minuten, Veltman uitgevers, 2014, 9789048310357

Hoe teken je een portret van iemand? In dit snelcursusboek leer je het. Het boek is niet speciaal 

geschreven voor kinderen, maar dankzij de eenvoudige taal en de tekeningen wel geschikt. 

Rap
Leesboeken
Marion van de Coolwijk, Vet beroemd, Fontein, 2014, 9789026125829

Verhuisd, nieuwe school (brugklas), nieuwe vrienden maken, Rick voelt zich onzeker. Maar een  

rol in de schoolmusical maken hem populair bij meisjes. Dit boek is verschenen in de serie 

‘Ik ben niet bom!’, speciaal voor kinderen met dyslexie. 

Joep van Deudekom, De b@nd grijpt in, Leopold, 2013, 9789025864040

De verlegen Johan komt bij de band van de eigenzinnige Ziggy. Zijn voetbalvrienden vinden de 

leden van de band maar een raar stelletje. En dat zijn ze ook wel een beetje, vindt Johan zelf ook.

Maren Stoffels, Verliefd op alle 3, Leopold, 2013, 9789025862008

Wie praat er nou tegen een poster? Merel doet het. Want ze lééft met de drie bandleden van No Time 

Left. Elke avond vertelt ze hoe haar dag was en hoe graag ze hen eens zou ontmoeten in het echt...

Marjet Huiberts, Roodkapje was een toffe meid – stoere sprookjes om te rappen, Gottmer,  

2010, 9789025746841

Zo hoorde je de sprookjes nog nooit! Marjet Huiberts (nam zeven bekende sprookjes en maakte er 

een dolle boel van – met prinsessen die surfen op internet, wolven die chillen en prinsen die met 

helikopters op paleizen landen. En dat alles in rapvorm!

Thomas Fröling, De hip-hopbijbel, Van Goor, 2010, 9789047510833

Steve’s leven is vaak saai en eenzaam en op school is hij niet erg populair. Steve trekt zich terug 

in zijn eigen wereldje, waarin hij de nieuwe koning van de hiphop is. In zijn met vaart geschreven 

dagboek dat hij zijn 'hiphopbijbel' noemt, beschrijft hij zijn alledaagse leventje, en schrijft hij 

hiphop-teksten. 
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Informatief
Hans Kuijper, Kat In 't Bakkie, rijmen is een makkie, Leopold, 2008, 9789025852498

Wat is een gedicht? Wat is een versje? Welke rijmschema's zijn er? Welke versvormen zijn er? 

Elke beginnende dichter die worstelt met deze vragen, kan ze vinden in deze dichthandleiding.

Daniël de Wolf, De torrie van Mattie, Ark Media, 2011, 9789033819674

Het evangelie van Mattheüs, maar dan verteld in straatttaal. 

Kathryn Clay, Hip hop dansen, Corona, 2013, 9789055669301

Wat dragen hiphoppers? Welke coole danspasjes maken hiphoppers? Op wat voor muziek 

bewegen hiphop dansers?

Bies van Ede, Weet jij alles over popmuziek?, 2010, 9789048706341

In dit boek lees je over liedjes maken, over een band die gaat optreden, over popsterren en meer. 

Bij het boek zit een cd en tips voor het houden van een spreekbeurt. 

Walter Verbeecke, Rappen doe je zo!, REBA, 9789069113982

Hey Yo! Rappen doe je zo! Hoe? Dat lees je in dit boek.

Toekomst
In het thema wordt een aantal boeken genoemd (les 2) die passen bij het thema Toekomst. 

Hieronder de bestelgegevens van leverbare boeken: 

Thea Beckman, Kinderen van moeder aarde, Lemniscaat, 2012, 9789056378950

Hans Kuiper, Walviseiland, Leopold, 2013, 9789025864378

Jan Paul Schutten, Groeten uit 2030, Fontein, 2011, 9789026129742

Leesboeken
Tonke Dragt, Torenhoog en mijlenbreed, Lemniscaat, 2010, 9789025857325

Een toekomstroman. Edu is als planeetonderzoeker gestationeerd op Venus. In tegenstelling tot 

de anderen wordt hij onweerstaanbaar aangetrokken door de wouden die 'torenhoog en mijlen 

breed' zijn en waar erg geheimzinnig over wordt gedaan.

Tonke Dragt, Ogen van tijgers, Lemniscaat, 2012, 9789025861162

Jock Martijn voelt zich een gevangene, sinds hij ontslagen werd als planeetonderzoeker op Venus. 

Nu is hij kunstschilder op de Aarde, die één grote stad is, getemd door techniek. De wouden zijn 

verdwenen, de tijgers zijn uitgestorven...

Philip Reeve, Levende steden – de beste wereld die ooit bedacht werd, Unieboek, 

9789022554623

In de wereld zijn de middelen zo schaars geworden dat de mensheid een opmerkelijke 

overlevingsstrategie heeft gekozen: de steden zijn op rupsbanden gezet. 
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Philip Reeve, Jagersgoud, Unieboek, 2010, 9789022554630

Het vervolg op ‘Levende steden’. 

Veronica Roth, Divergent, Van Goor, 9789047516835

Chicago in de toekomst. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf zuilen die elk 

staan voor een bepaalde waarde: eerlijkheid, onbaatzuchtigheid, dapperheid, perfectie en 

intelligentie. Ieder jaar weer moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke zuil zij de rest van hun 

leven willen horen. De serie bestaat uit drie boeken: De inwijding, De opstand, De samensmelting. 

Van de boeken werden ook speelfilms gemaakt. 

Informatief
Brigitte Coppin, Het boek van de toekomst, Biblion, 2003, 9789077106112

Hoe zal de wereld er over vijftig, honderd of duizend jaar uitzien? Hoeven we niet meer te kauwen 

op ons voedsel en doen robotten al het vervelende werk? Kunnen we een duik nemen in de 

verjongingsbron en dragen we bacteriewerend ondergoed?


