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Strips
Stripboeken

Series:
De Rode Ridder

Donald Duck

Douwe Dabbert

Geronimo Stilton

Jan, Jans en de kinderen

Suske en Wiske

Jeff Anderson en Mike Maddox, De Bijbel in strip, Ark Media, 2013, 9789033831058

Verhalen uit de Bijbel, maar dan in stripvorm. 

Philip Ardagh, Het weetjes stripboek, Manteau, 2015, 9789002258336

Welke dino had veren (maar kon niet vliegen)? Waarom zweef je in de ruimte? Hoeveel slagen per 

dag klopt je hart? Waarom is het winter en zomer? Allemaal leuke weetjes, maar dan in stripvorm. 

Tom Roep en Co Loerakker, Van nul tot nu, Big Balloon, 2015, 9789054257271

De geschiedenis van Nederland, maar dan als stripverhaal. 

Informatief
Gerben Bontekoe, Leer striptekenen, Ruitenbergboek, 2013, 9789081920209

Striptekenen is leuk en lang niet zo moeilijk als je misschien denkt. Met "Leer Striptekenen" 

laat striptekenaar Gerben Bontekoe je op een duidelijke manier precies zien hoe een echte 

striptekenaar te werk gaat!

Christopher Hart, Manga leren tekenen, Deltas, 2005, 9789044708233

Manga is een Japanse strip-tekenstijl. In dit boek leer je hoe je manga kunt tekenen. 

Art Roche, Stap voor stap cartoons en strips leren tekenen, Deltas, 2016, 9789044743463

Als je al jaren tekent, maar ook als je nog maar net begint, kun je met dit boek leren hoe je 

fantastische cartoons en strips kunt maken.

Poëzie
Edward van der Vendel en Floor de Goede, Opa laat zijn tenen zien, en andere stripgedichten, 

Querido, 2008, 9789045106557

Edward van der Vendel en Floor de Goede, Draken en andere stekkers, Querido, 2010, 

9789045110387

Het zijn strips. Én het zijn gedichten. Het zijn stripgedichten.
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Familie
Leesboek
Allemaal familie, Querido, 2014, 9789045117157

Boek met verhalen en een paar gedichten over familie. Van bekende schrijvers als Rindert 

Kromhout, Guus Kuijer, Joke van Leeuwen en Annie M.G. Schmidt. 

John Boyne, De vreselijke belevenissen van Barnaby Brocket; Een eenzaam jongetje gaat op 

zoek naar een nieuwe familie, Meulenhoff Boekerij, 2014, 9789022564547

De familie Brocket is saai, alledaags en burgerlijk - tot hun grote genoegen! Als hun zoon Barnaby 

wordt geboren zijn ze opgetogen, maar hun vreugde slaat al snel om in schaamte en afschuw als 

blijkt dat Barnaby heel anders is dan andere kinderen.

Julian Clary, De beestachtige familie Bold, Van Holkema & Warendorf, 2016, 9789000349128

De Bolds zijn net als andere mensen: ze wonen in een mooi huis, ze werken hard en ze houden 

wel van vrolijkheid en lachen! Er is alleen één verschil, en dat is dat ze hyena’s zijn.

Marjon Hoffman, De Boskampi’s, Ploegsma, 2016, 9789021676623

Als Rik en zijn vader gaan verhuizen, besluit Rik dat hij voortaan Rikki Boskampi heet. De hele 

buurt gelooft Riks verhalen over zijn maffia-vader, en iedereen siddert al snel van angst voor...  

de Boskampi's. Op basis van dit boek heeft Marjon Hoffman ook een musical geschreven voor 

groep 7 en 8.

Joke Janssen, Lang leve familie, Clavis, 2015, 9789044825343

De 12-jarige Petra krijgt er vanaf de een op de andere dag een ‘logeerbroertje’ bij. Het gezin van 

Petra vangt dagelijks de 8-jarige Wouter op, die een doodzieke moeder heeft. 

Carry Slee, Dat heb ik weer!, Carry Slee 

Serie boeken over Britt, die veel leuke dingen in haar leven meemaakt, maar ook een hoop ‘irri-

dingen’, waaronder ‘crazy’ ouders en andere familieproblemen. 

Rick Riordan, De avonturen van de familie Kane, Boekerij

Spannende serie boeken over Sadie en Carter. Nadat hun moeder stierf hebben Sadie en Carter 

elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij hun grootouders, en Carter zwerft met hun vader, 

de beroemde Egyptoloog Julius Kane, over de wereld.

Francine Oomen, Hoe overleef ik zonder mijn familie?, Querido, 2014, 9789045117010

Hoe overleef je je ouders als je puber bent, een scheiding, een verliefde vader of moeder of 

regels, ruzie en andere moeilijke familiedingen? 
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Stripboeken
Jan Kruis studio, Jan Jans en de kinderen

Over het wel en wee van het echtpaar Jan en Jans en hun (klein)kinderen, verdere familie en 

huisdieren verschenen inmiddels meer dan 50 delen. 

Informatief
Kolet Janssen, Wat is familie? NBD, 2005, 9789076830513

(Pieker)vragen over je gezin, zoals: Is je broer altijd stoer? Hoe komt het dat mama altijd weet dat 

je liegt? Ken je je vader of moeder wel echt? En grappige, logische of stoute antwoorden.

Licht
Leesboek
Tonke Dragt, Het dansende licht, Leopold, 2012, 9789025842277

Zes sprookjes.

Evert Hartman, Het onzichtbare licht, Dyslexion, 2015, 9789491638749

Speciale dyslexie-uitgave van dit verhaal over een meisje dat paranormaal begaafd is.

Anneriek van Heugten, Z.E.S. 1 - Het spook van de vuurtoren, Clavis, 2007, 9789044807516

Amber is verhuisd naar de kustplaats Zandplaat. Ze vindt het er niet zo leuk, totdat ze Daan 

ontmoet. Hij vertelt haar spannende verhalen over de vuurtoren en over het spook van de 

vuurtoren. Ook verschenen in een speciale dyslexie-uitgave. 

Prentenboek
Stephan Dierickx en Judith Vanistendael, De kronieken van Qrom, Lannoo, 2012, 

9789020988833

Het eiland ligt vergeten in de onmetelijke oceaan. Al honderd jaar leven de eilandbewoners 

geïsoleerd van de rest van de wereld. De vuurtoren, boven op de top van het eiland, is al honderd 

jaar gedoofd. Maar op een dag wordt er een vondst gedaan…

Informatief
Wil Mara, Vertel eens, waarom is de lucht zo blauw?, Corona, 2013, 9789055662685

Licht is overal om ons heen te vinden, en boven ons strekt zich vaak een blauwe hemel uit. In dit 

boek volg je de lange weg die het licht aflegt van de zon naar de aarde, en ontdek je waarom de 

hemel meestal blauw is.

Jannie van der Molen, Het licht schijnt overal, Ploegsma, 2008, 9789021666167

Het licht schijnt overal. Boven de eerste kerststal in de Italiaanse bergen. Tijdens de geboorte 

van Jezus onder een dadelboom. In het Behouden Huys op Nova Zembla en boven de stal in 

Bethlehem. In dit boek staan verhalen over Kerstmis. 
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Bennie Mols, Doos van licht, lucht en liefde, AnkhHermes, 2005, 9789085710011

Een speelse inleiding in de wetenschap in de vorm van een spannend avonturenverhaal.

Louise Spilsbury en Richard Spilsbury, Basisboek science - Licht en geluid, Corona, 2016, 

9789461753953

Ontdek hoe licht en geluid zich verplaatsen. Weet je al welke van de twee het snelst gaat,  

licht of juist geluid? 

Melissa Stewart, Vertel eens, waarom zien wij een regenboog?, Corona, 2013, 9789055664726

Niets is mooier dan een regenboog met al zijn mooie kleuren. In 'Waarom zien wij een regenboog?' 

wordt uitgelegd hoe het komt dat we al die kleuren zien, hoe licht in een regendruppel wordt 

weerkaatst en gebroken en er een prachtig spectrum ontstaat.

Flits
Leesboek
Marion van de Coolwijk, Mzzlmeiden en de paparazzi, De Fontein, 2008, 9789026131509

Na de ontdekking dat Tanja, Hanna en Joan drielingzussen zijn, staat hun een nieuwe verrassing 

te wachten. Hun vader is niemand minder dan de zanger van een beroemde band. De paparazzi 

volgen de groep op de voet en ze krijgen lucht van het drietal. Wie zijn die jonge meiden?

Rosie Rushton, Beroemd!, Kluitman, 2004, 9789020662627

Verhaal uit een serie over de vier schoolvriendinnen Tansy, Peggy, Cleo en Jade uit de tweede  

klas van het Engelse West Greencollege. De meisjes van dertien jaar willen beroemd worden.  

Lukt ze dat?

Jacqueline Wilson, Mijn vader is beroemd, De Fontein, 2011, 9789026128684

Sunset van tien woont met haar ouders, broertje en zusje in een luxe villa. Haar vader is een 

beroemde rockster en haar moeder is ex-fotomodel. Er is altijd media-aandacht voor Sunsets 

ouders.

Informatief
Roy van de Graaf, Wereld vol nieuws, Ploegsma, 2002, 9789021618425

Over komkommertijd, sensatiepers, primeurs en de kleren van de nieuwslezers, van de rooksignalen 

en stadsomroepers van vroeger tot het internet van vandaag. Dit nieuws mag je niet missen.

Marijke van der Hoeven, Foto’s, Ploegsma, 2013, 9789021672304

Als je een fototoestel hebt, dan heb je oneindig veel mogelijkheden in je hand. Wat ga je 

fotograferen en hoe ga je dat doen? Welk verhaal wil je vertellen met jouw foto? Bijzondere foto’s 

maken kun je leren, dit boek helpt je. 

Evi Raes, Kijk! Spelen met fotografie, Terra-Lannoo, 2013, 9789021672304

Een doeboek voor jonge fotografen. Boordevol originele opdrachten, handige tips en leuke 

voorbeelden bruikbaar voor elk digitaal toestel.
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Annemieke Ruggenberg, Hoe word ik beroemd met zingen, dansen of acteren?, Clavis, 2014, 

9789044822472

Handtekeningen uitdelen, op tv komen, interviews geven: veel kinderen dromen ervan beroemd te 

worden met zingen, dansen of acteren. Maar hoe pak je dat aan? En is beroemd zijn eigenlijk wel 

leuk? 

Quiniver Tuinder en Frederiko Burger, Natuurfotografie voor kinderen, Knvv, 2014, 

9789050115209

Voor kinderen die graag buiten zijn en (beter) willen leren fotograferen. Je hebt geen dure camera 

nodig, wel nieuwsgierigheid en enthousiasme. De natuur ontdekken en beleven, daar gaat het om!

Nederland
Leesboeken
Arend van Dam, Op reis door Nederland, Van Holkema & Warendorf, 2015, 9789000343928

Het verdwenen eiland Schokland, de stelling van Amsterdam, Kinderdijk, de grachtengordel 

van Amsterdam: dit zijn vijf van de tien Nederlandse monumenten die zijn opgenomen op de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In tien verhalen wordt over deze monumenten verteld.

Jan Paul Schutten, Kinderen van Nederland, Gottmer, 2013, 9789025754655

De kinderen uit dit boek leven allemaal in een verschillende periode uit de geschiedenis van 

Nederland. Een stukje van hun geschiedenis staat in dit boek. Zo lees je in dit boek over het 

meisje van Yde, dat ongeveer 2000 jaar geleden leefde in het noorden van Drenthe. Van dit boek 

verscheen ook een luisterboek.

Arend van Dam en Alex de Wolff, De geschiedenis van Nederland in vijftig voorleesverhalen, 

Unieboek, 2013, 9789047500254

Verhalen over jagers en verzamelaars, boeren en vissers, koningen en koninginnen. Maar ook over 

beroemde figuren als Rembrandt van Rijn, Jacoba van Beieren en Michiel de Ruyter.

Monique van der Zanden, Reis door Nederland, Zwijsen, 2013, 9789048713363

De tweeling Milan en Selma zoeken samen met hun moeder naar een schat die hun opa heeft 

nagelaten. Tijdens hun speurtocht komen ze van alles te weten over Nederland. Puzzel mee met 

de tweeling en ontdek wat een mijnhelm met Limburg te maken heeft en een microscoop met 

Zuid-Holland. 

Stripboek
Robbert Damen, Van toen tot nu; Canon van de Nederlandse geschiedenis, Big Balloon, 2013, 

9789047802396

Van de hunebedden, via Willem van Oranje naar Europa. Niet met een saaie opsomming van feiten 

en jaartallen, maar met korte, informatieve teksten en heel veel striptekeningen en unieke foto’s. 

En bij ieder onderwerp een persoonlijk verhaal van een kind uit de tijd. Zo komt de vaderlandse 

geschiedenis voor jong en oud echt tot leven.
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Prentenboek
Charlotte Dematons, Nederland, Lemniscaat, 2015, 9789047704980

Getekende kijkplaten van typische Nederlandse plekken en gebeurtenissen. Op elke pagina staat 

een Nederlands kinderliedje. 

Informatief
Charlotte Dematons, Duizend dingen over Nederland, Lemniscaat, 2013, 9789047705697

Dit boek hoort bij het prentenboek ‘Nederland’, en vertelt allerlei bijzonderheden over Nederland. 

De schrijfster, die uit Frankrijk komt, vertelt ook hoe zij Nederland leerde kennen. 

Mack, Dit is Nederland, Clavis, 2015, 9789044826463

Hoe vieren Nederlanders de verjaardag van de koning? Waarom krijgen ze de kriebels als  

de temperatuur onder het vriespunt daalt? En welke heerlijkheden vind je nergens anders op  

de wereld?

Arend Pottjjegort, De Junior Bosatlas van Nederland, Noordhoff Uitgevers, 2015, 

9789001120139 

Speciaal voor kinderen, deze versie van de bekende Bosatlas. 

Lotte Stegeman, Heimwee naar hagelslag, Overamstel uitgevers,2015, 9789048814169

In 'Heimwee naar hagelslag' lees je over elf kinderen die Nederland achter zich lieten en 

emigreerden naar een ander land. 

 

Helden
Leesboeken
Arend van Dam, Echte helden willen scoren, Van Holkema & Warendorf, 2009, 9789047508267

Iedere jongen heeft een droom. Karim wil het winnende doelpunt maken: hij wil profvoetballer 

worden. Tot zijn verbazing steunen zijn vrienden hem daar niet in. Volgens hen heeft Karim heel 

andere talenten.

Tonke Dragt, Een brief voor de koning, Leopold, 2015, 9789025868444

Een jonge held. Een belangrijke opdracht. Een ongelooflijk avontuur. Tiuri verbreekt de regels, die 

bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal worden geslagen.  

Dit boek is verfilmd, en er is ook een luisterboek verkrijgbaar. 

Ole Lund Kirkegaard, Pudding Tarzan, Van Goor, 2015, 9789000034932

Iwan Olsen is een miezerig jongetje, de domste van de klas en de slechtste met gymnastiek.  

Een antiheld. Iedereen vindt hem een slappe hap en noemt hem Pudding Tarzan. Maar... op  

een dag spuugt hij verder, leest hij beter, fietst hij harder en voetbalt hij slimmer dan alle andere 

jongens. Dit boek heeft het keurmerk ‘Makkelijk lezen’ en is daarmee geschikt voor kinderen  

met leesproblemen. 
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Jennifer S. Holland, Onmogelijke dierenhelden, Tirion, 2015, 9789021558783

Een hond die zijn baasje van de verdrinkingsdood redt of dolfijnen die zwemmers beschermen 

tegen een witte haai: het zijn stuk voor stuk bijzondere verhalen over echte helden. Dit boek is niet 

speciaal geschreven voor kinderen, maar veel kinderen zullen wel genieten van de verhalen. 

Jeff Kinley, Het leven van een loser, Fontein

Serie over Bram, die zijn leven maar een hel vindt, en bij wie niks lukt. Het verhaal van een 

onvergetelijke antiheld. 

Corien Oranje, Kampioen, Columbus, 2015, 9789085431718

Het waargebeurde verhaal van Olivier van de Voort, Fries kampioen vlinderslag, die een 

verschrikkelijk ongeluk krijgt, waarbij hij zijn onderbeen verliest. Zijn sportieve toekomst leek in 

duigen te vallen. Maar Olivier vocht zich terug!

Rick Riordan, Percy Jackson en de andere helden, Boekerij, 2015, 9789000346738

Vier helden, gedeeltelijk afstammelingen van goden, gaan samen de strijd aan met Griekse en 

Egyptische goden en magiërs. In deze serie zijn meer boeken verschenen. 

Ricky Riordan, Helden van Olympus, Boekerij

Serie van vijf spannende boeken over Griekse en Romeinse goden. 

 

Informatief
Fred Diks, Arjen Robben en het geheim van zijn jonge helden, Kluitman, 2014, 9789020699142

Laatste deel in een serie kinderboeken over stervoetballer Arjen Robben. Aan deze kinderboeken 

werkten heel veel kinderen mee. 

Janny van der Molen, Over engelen, goden en helden, Ploegsma, 2008, 9789021665269

Adam, Mohammed, Siddharta, Jezus, Vishnu, Maria, Ganesha... Het zijn allemaal belangrijke 

figuren uit de vijf grote wereldreligies: christendom, islam, jodendom, boeddhisme en hindoeïsme. 

Janny van der Molen verzamelde de mooiste en belangrijkste verhalen over hen. 

Janny van der Molen, Helden; Mensen die de wereld mooier maakten, Ploegsma, 2011, 

9789021667676

Verhalen van mensen die de wereld door hun moed, kracht en doorzettingsvermogen een stukje 

mooier maakten, zoals Charles Dickens, Aletta Jacobs, Anne Frank, Nelson Mandela en Barack 

Obama.

Tijl Rood, Vuur!, Delubas, 2012, 9789053004005

De 11-jarige Gillis woont in een weeshuis en wil naar zee. Op een nacht weet hij te ontsnappen. 

Hij komt eerst terecht op een koopvaardijschip en daarna op een oorlogsschip met de zoon van 

Michiel de Ruyter als kapitein.
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Buitenissig
Informatief
Adrienne Barman, Vreemde vogels, bizarre beesten, Querido, 2014, 9789045117164

Heb je weleens gehoord van de oorkwal, de dikdik of de platbuik? In dit boek kom je ze tegen, 

samen met bekende dieren als de ezel en de struisvogel. Ze zijn op een heel bijzondere manier 

ingedeeld. Zo staan alle dieren die zo rood als een tomaat zijn bij elkaar, net als de beesten die 

pijlsnel zijn of een lange nek hebben. 

Deborah Chancellor, Bijzondere huisdieren, Corona, 2013

Serie boeken over bijzondere huisdieren: Hagedis, Piranha, Rat, Salamander, Slang, Spin.

Bibi Dumon Tak, Bibi’s bijzondere beestenboek, Querido, 2012, 9789045103440

Er zijn beesten die zulke bijzonder dingen doen, dat je het bijna niet kunt geloven. Kijk maar naar 

de gierzwaluw, dat straaljagertje dat nooit met zijn pootjes op aarde landt. En wat denk je van de 

agressieve bombardeerkever?

Bibi Dumon Tak en Fleur van de Weel, Bibi’s doodgewone dierenboek, Querido, 2013, 

9789045115368

Zijn doodgewone dieren doodgewoon? Nee hoor. Als je nou eens even stil zou blijven staan, een 

minuut of wat, dan ontdekte je dat er onder sommige schubben, vachtjes, velletjes, veren en 

dekschilden ware schatten verborgen zitten.

Tim Harris, Bijzonder habitats, Corona, 2016

Serie boeken over bijzondere woongebieden van dieren: Grasvlakten, Oceanen, De poolgebieden, 

Rivieren en meren, Woestijnen. Welke dieren leven daar? Hoe kunnen ze overleven in die 

bijzondere omstandigheden? 

Derek Harvey, Super dieren - De 100 grootste, snelste, gevaarlijkste wezens ter wereld, Lannoo, 

2014, 9789401409353

Spectaculaire foto's en 3D-modellen en ontelbare dierenweetjes. Maak kennis met de snelste, de 

sterkste, de dodelijkste en de luidruchtigste dieren ter wereld.

Jan Paul Schutten, Kijk je ogen uit! De mooiste dierenfoto’s, Brecht Uitgeversmaatschappij, 

2012, 9789025751470

Boek waarin je je ogen uitkijkt, met allemaal bijzondere foto’s van bijzondere dieren, met 

bijzondere weetjes.

Jan Paul Schutten, Superslimme dieren, Kluitman, 2015, 9789020691436

Dit boek gaat over knappe dierenprestaties. Over uitvindingen of ontdekkingen die eigenlijk  

al jaren gebruikt worden door dieren in de vorm van slimme aanpassingen aan hun omgeving: 

samenwerkingsverbanden, vermommingen, manieren om zich te verdedigen of om de weg te 

vinden. 
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Geluk
Leesboeken
Leo Bormans, Het recht op geluk, Clavis, 2016, 9789401435574

Amir komt in een land waar niemand rechten heeft. Voor leuke dingen is er geen plaats. Maar 

heeft niet iedereen beetje recht op geluk? 

Marion van de Coolwijk, Mzzlmeiden, Fontein

Serie over Tanja, Hanna en Joan die elkaar niet kennen en alle drie denken dat ze enig kind zijn, 

maar dan horen ze dat ze drielingzussen zijn! Het brengt ze in bijzondere en opwindende situaties. 

Jeff Kinley, Het leven van een loser, Fontein

Serie over Bram, die zijn leven maar een hel vindt, en bij wie niks lukt. Het verhaal van een 

onvergeteljke antiheld, die niet voor het geluk geboren is. 

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. 

Liz Pichon, Tom Groot 7 – Is dat even mazzel?, Gottmer, 2015, 9789025759636

Deel 7 uit de serie met hilarische avonturen over Tom Groot. 

Rachel Reneé Russel, Dagboek van een muts -8 – Er was eens een niet zo’n gelukkige prinses, 

Fontein, 2015, 9789026138959

Deel 8 uit de serie over ‘muts’ Nikki Maxwell, haar geheime liefde Brandon, aartsvijand 

MacKenzie en haar BFF's.

Informatief
Rinze Terluin, Happy Habbits, Puur, 2011, 9789020638189

Gelukkig zijn gaat niet altijd vanzelf. In dit boekje denk je erover na wat geluk eigenlijk is, wat je 

gelukkig maakt en krijg je tips om (gelukkig)er te worden.

Marneta Viegas, Happy relax kids, knutsel, klets en knuffelboek voor kinderen en ouders, 

AnkhHermes, 2016, 9789020212563

Hoe blijf je positief en ontspannen en hoe zorg je dat je lekker in je vel zit? Dit lees- en doeboek 

helpt je erbij. 

Poëzie
Ted van Lieshout, Mama, waar heb je het geluk gelaten?, Leopold, 2007, 9789025846398

Poëzieprentenboek met gedichten over geluk, maar ook met gedichten over verlies en ongelukkig 

zijn.


