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BABY- EN PEUTERBOEKEN
VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN

Aantrekkelijke boeken voor baby's, dreumesen en peuters

0 tot 4 jaar

PK

PEUTERBOEKEN VOOR
PEUTERSPEELZALEN

Aantrekkelijke prentenboeken voor peuters

2 tot 4 jaar

PP

PRENTENBOEKEN VOOR
KLEUTERS

Gevarieerde collectie aantrekkelijke prentenboeken over uiteenlopende
onderwerpen

groep 1 t/m 3

K

ORIËNTATIE OP LEZEN

Boeken over leren lezen en schrijven, letters en cijfers en alfabetboeken.
Voor kleuters die bijna aan lezen toe zijn

groep 2

S

EERSTE LEESBOEKJES

Leuke boeken voor beginnende lezertjes, gelijk verdeeld over
de AVI-niveaus Start, M3, E3 en M4

groep 3

E

BOEKEN VOOR DE ONDERBOUW

Gemengde collectie met aantrekkelijke lees-, kijk- en informatieve
boeken. Speciaal samengesteld voor kinderen van 4 t/m 7 jaar

groep 1 t/m 3-4

O

LEKKER LEZEN A-BOEKEN

Aantrekkelijke boeken om zelf te lezen voor kinderen vanaf 7 jaar

groep 4 en 5

A

LEKKER LEZEN B-BOEKEN

Populaire, aantrekkelijke leesboeken voor kinderen vanaf 9 jaar

groep 5 t/m 8

B

LEKKER LEZEN C-BOEKEN

Aantrekkelijke boeken voor kinderen vanaf 12 jaar

groep 8

C

4YOU!

B- en C-leesboeken en informatieve boeken op thema

VMBO

F

YOUNG ADULTS

Spanning, romantiek, fantasy en nog veel meer…
Een greep uit het aanbod voor 15-plussers

VO, 15 +

D

AVI LEZEN MIDDENBOUW

Aantrekkelijke collectie boeken voor het technisch lezen
op AVI-niveaus E4 t/m E6

groep 4 t/m 6

N

SAMEN LEZEN ONDERBOUW

Duo-lezen op AVI-niveau. Steeds twee exemplaren van een titel
op niveau Start, M3, E3, M4 en E4

groep 3 en 4

SO

SAMEN LEZEN MIDDENBOUW

Duo-lezen op AVI-niveau. Steeds twee exemplaren van een titel
op niveau M4, E4, M5, E5, M6 en E6

groep 4 t/m 6

SM

MAKKELIJK LEZEN

Aantrekkelijke lees- en informatieve boeken voor kinderen
die niet zo graag lezen, of er moeite mee hebben

groep 4 t/m 8

M

MAKKELIJK LEZEN
MIDDENBOUW

Aantrekkelijke lees- en informatieve boeken voor kinderen
die niet zo graag lezen, of er moeite mee hebben

groep 4 t/m 6

MM
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MAKKELIJK LEZEN
BOVENBOUW

Aantrekkelijke lees- en informatieve boeken voor kinderen
die niet zo graag lezen, of er moeite mee hebben

groep 6 t/m 8

MB

JONGENSBOEKEN

Spannende en stoere boeken, aantrekkelijk voor jongens, maar
natuurlijk ook voor stoere meisjes. Een schoolbrede collectie met
relatief veel informatieve boeken

groep 1 t/m 8

J

JONGENSBOEKEN
ONDERBOUW

Spannende en stoere boeken, aantrekkelijk voor jongens
van 4 t/m 7 jaar, maar natuurlijk ook voor stoere meisjes.
De collectie bevat ook informatieve boeken

groep 1 t/m 3

JO

JONGENSBOEKEN
MIDDENBOUW

Spannende en stoere boeken, aantrekkelijk voor jongens
van 7 t/m 9 jaar, maar natuurlijk ook voor stoere meisjes.
Relatief veel informatieve boeken

groep 3 t/m 6

JM

JONGENSBOEKEN
BOVENBOUW

Spannende en stoere boeken, aantrekkelijk voor jongens
van 9 t/m 12 jaar, maar natuurlijk ook voor stoere meisjes.
Relatief veel informatieve boeken

groep 6 t/m 8

JB

CHRISTELIJKE KINDERBOEKEN
ONDERBOUW

Aantrekkelijke prentenboeken en eerste leesboekjes waar geen heksen,
tovenaars, en andere magische elementen in voorkomen

groep 1 t/m 3

RO

CHRISTELIJKE KINDERBOEKEN
MIDDENBOUW

Collectie A- en B-leesboeken van voornamelijk christelijke uitgevers
voor kinderen van 7 t/m 9 jaar

groep 3 t/m 6

RM

CHRISTELIJKE KINDERBOEKEN
BOVENBOUW

Collectie B- en C-leesboeken van voornamelijk christelijke uitgevers
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar

groep 6 t/m 8

RB

KLASSIEKE KINDERBOEKEN

Kinderboeken van heel lang en wat minder lang geleden,
die nog steeds aantrekkelijk zijn voor kinderen van nu

groep 5 t/m 8

KK

STRIPS

Stripboeken over bekende (Suske en Wiske, Donald Duck)
en minder bekende helden

groep 3 t/m 8

ST

ENGELSE BOEKEN

Engelse kinderboeken voor de hele school: prentenboeken,
A- en B-leesboeken, aangevuld met enkele informatieve boeken

groep 1 t/m 8

EN

ARABISCHE BOEKEN

Veelal tweetalige prentenboeken voor Arabischsprekende kinderen

groep 1 t/m 4

AR

DIERENBOEKEN

Verhalende boeken waarin dieren een belangrijke rol spelen

groep 3 t/m 8

GD

HUMOR

Grappige leesboeken

groep 3 t/m 8

GH

SPANNING

Spannende leesboeken

groep 3 t/m 8

GS

VRIENDSCHAP

Leuke leesboeken over vrienden en vriendinnen

groep 3 t/m 8

GV

LUISTERBOEKEN

Gesproken boeken voor kinderen die liever luisteren dan lezen

groep 1 t/m 8

L

INFORMATIEF:
ALLERLEI ONDERWERPEN

Gevarieerde collectie aantrekkelijke informatieve boeken over
allerlei onderwerpen

groep 3 t/m 8

IA
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INFORMATIEF:
FEITEN EN WEETJES

Boeken met een hoog 'Wist je dat…'-gehalte voor leergierige kinderen

groep 5 t/m 8

IF

OP REIS, ANDERE LANDEN
EN GEBRUIKEN

Kennismaking met de wereld. Een schoolbrede collectie over andere
landen en hoe mensen daar leven, eten, wonen en feestvieren.

groep 1 t/m 8

T35

WERELD EN WERELDDELEN

De hele wereld in één collectie. Boeken over de verschillende werelddelen
groep 5 t/m 8
met aandacht voor de natuur, dieren en het leven op de continenten

T57

AFRIKA

Allerlei aspecten van Afrika verenigd in één collectie: hoe het continent
eruitziet, hoe de mensen er leven en welke dieren er voorkomen

groep 1 t/m 8

T1

AZIË

Collectie over Azië en Aziatische landen, met nadruk op China

groep 5 t/m 8

T3

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

Kennismaking met deze twee continenten: de diverse indianenculturen,
het wilde westen, natuur en cultuur van de Verenigde Staten, Canada
en landen in Midden- en Zuid-Amerika

groep 5 t/m 8

T34

LANDEN IN EUROPA

Voornamelijk informatieve boeken over Europese landen

groep 5 t/m 8

T24

NATUURVERSCHIJNSELEN
EN LANDSCHAPPEN

Collectie over onder andere aardbevingen, vulkanen, bergen, woestijnen,
poolgebieden en regenwouden

groep 5 t/m 8

T33

MILIEU

Schoolbrede collectie over duurzaamheid en het milieu met onder meer
aandacht voor milieuvervuiling, energievoorziening, bedreigde dieren,
klimaatverandering en afvalverwerking

groep 1 t/m 8

T30

WEER EN KLIMAAT
ONDERBOUW

Boeken over het weer door het jaar heen: regen, wind, onweer, sneeuw,
zonneschijn en andere weersverschijnselen

groep 1 t/m 4

T56

WEER EN KLIMAAT
BOVENBOUW

Boeken over het weer en de verschillende klimaten.
Hierbij ook: extreem weer en weersvoorspellingen

groep 5 t/m 8

T55

ZEE ONDERBOUW

Prenten- en informatieve boeken over zee en strand, zeedieren en piraten

groep 1 t/m 4

T58

WATER ONDERBOUW

Prenten- en informatieve boeken over allerlei aspecten van water
voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De collectie bevat boeken over de zee,
sloot en plas, regen, waterhuishouding, drinkwater en waterdieren

groep 1 t/m 3

T54

WATER MIDDENBOUW

Boeken over allerlei aspecten van water voor kinderen van 6 t/m 9 jaar.
Zee, sloot en plas, regen, waterhuishouding, drinkwatervoorziening en
dieren die in het water leven

groep 3 t/m 6

T53

WATER BOVENBOUW

Boeken over allerlei aspecten van water. Zee, sloot en plas, regen,
waterhuishouding, drinkwater, waterdieren

groep 6 t/m 8

T52

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Boeken over het landschap en de natuur in de buurt, kleine zoogdieren,
vogels en insekten. Hierbij ook: planten en tuinieren

groep 3 t/m 8

T32

VIER SEIZOENEN

Lente, zomer, herfst en winter in één collectie. Met verhalen, prenten- en
knutselboeken en natuurlijk informatie over de seizoenen.
Hierbij ook boeken over Sinterklaas en Kerst

groep 1 t/m 3

T47

HUISDIEREN

Schoolbrede collectie met prenten- en informatieve boeken over de
meest geliefde dierenvriendjes, hoe ze zich gedragen en hoe ze
verzorgd moeten worden

groep 1 t/m 8

T17
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DIEREN ONDERBOUW

Prenten- en informatieve boeken over huisdieren, boerderijdieren,
wilde dieren en de dierentuin

groep 1 t/m 3

T11

DIEREN MIDDENBOUW

Informatieve boeken over allerlei soorten dieren, inclusief huisdieren

groep 3 t/m 6

T10

DIEREN BOVENBOUW

Informatieve boeken over het dierenrijk. Allerlei soorten dieren komen
aan bod

groep 6 t/m 8

T9

BOERDERIJ

Boeken over het werk op de boerderij, boerderijdieren, landbouw,
veeteelt, akkerbouw en voedselproductie

groep 1 t/m 8

T6

BOERDERIJ ONDERBOUW

Boeken over het leven op de boerderij en het werk van de boer.
Ook de boerderijdieren komen aan bod in deze collectie prenten- en
informatieve boeken

groep 1 t/m 3

T7

DINOSAURUSSEN
EN OERTIJD

Prenten-, kijk- en informatieve boeken over dinosaurussen en hoe
mensen overleefden in de prehistorie

groep 1 t/m 8

T12

PREHISTORIE EN
OUDE BESCHAVINGEN

Boeken over de prehistorie tot en met de oude beschavingen
van Egyptenaren, Grieken en Romeinen

groep 5 t/m 8

T37

KLASSIEKE OUDHEID,
GRIEKEN EN ROMEINEN

Kennismaking met de klassieke oudheid. Informatieve boeken die
een beeld geven van het leven van de oude Grieken en Romeinen

groep 5 t/m 8

T20

MIDDELEEUWEN,
RIDDERS EN KASTELEN

Schoolbrede collectie met prenten- en informatieve boeken over het
leven in de Middeleeuwen. Speciaal aandacht voor de wereld van
ridders en andere kasteelbewoners

groep 1 t/m 8

T29

Van alles over vroeger, vanaf de prehistorie tot en met de
GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND Tweede Wereldoorlog. Deze collectie bevat ook leesboeken over
tijdperken die aansluiten bij de Canon van de geschiedenis

groep 5 t/m 8

T15

HUIZEN, BOUWEN EN WONEN

Schoolbrede collectie over wonen, huizen en bouwen

groep 1 t/m 8

T18

HUIZEN, BOUWEN EN
WONEN ONDERBOUW

Boeken over de woonomgeving, verhuizen en huizen.
Hierbij ook huizen bouwen

groep 1 t/m 3

T19

TECHNIEK EN WETENSCHAP

Boeken over uitvindingen, proefjes, constructies en materialen
die antwoord geven op talloze vragen op technisch gebied

groep 1 t/m 8

T44

VERKEER EN VERVOER
ONDERBOUW

Prenten- en informatieve boeken over allerlei soorten voertuigen
en het verkeer. Ook zelf fietsen komt aan bod

groep 1 t/m 3

T45

VERVOER

Schoolbrede collectie over vervoer en voertuigen te land,
ter zee en in de lucht

groep 1 t/m 8

T46

RUIMTE EN RUIMTEVAART

Boeken over het heelal, sterren, planeten, astronauten en ruimtevaart

Groep 1 t/m 8

T39

MENSELIJK LICHAAM
ONDERBOUW

Prenten- en informatieve boeken over hoe ons lichaam eruit ziet
en over ziek zijn, naar de dokter, de tandarts en het ziekenhuis gaan

groep 1 t/m 3

T27

MENSELIJK LICHAAM
MIDDENBOUW

Boeken over het menselijk lichaam, de vijf zintuigen en gezond leven

groep 3 t/m 6

T26
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MENSELIJK LICHAAM
BOVENBOUW

Boeken over de werking van het menselijk lichaam.
Hierbij ook gezondheidsvoorlichting

groep 6 t/m 8

T28

GEZIN EN FAMILIE

Prenten- en informatieve boeken over gezinsuitbreiding en het
gezinsleven met broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa's,
oma's en andere familieleden

groep 1 t/m 3

T16

WAT IK VOEL:
EMOTIES EN GEVOELENS

Schoolbrede collectie over blij of verdrietig zijn, angst, boosheid en andere
groep 1 t/m 8
emoties. Ook boeken over pesten maken deel uit van deze collectie

T51

VLINDERS IN JE BUIK

Boeken voor de hele school over verliefdheid, relaties, seksualiteit,
puberteit en geboorte

groep 1 t/m 8

T48

VOEDING

Weet wat je eet! Boeken over gezond eten en voedselproductie.
Hierbij ook zelf koken en bakken

groep 1 t/m 8

T49

VOEDING ONDERBOUW

Aantrekkelijke prenten- en informatieve boeken rondom eten,
drinken, snoepen, gezonde voeding en koken

groep 1 t/m 3

T50

KLEDING

Boeken over aankleden, kledingstukken, schoenen, uiterlijke verzorging
en de kapper

peuters en
groep 1-2

T21

CIRCUS

Boeken over circusacts en -artiesten zoals clowns, acrobaten
en goochelaars. Ook geschikt als voorbereiding op een
eigen circusvoorstelling

groep 1 t/m 8

T8

FEESTVIEREN EN FEESTDAGEN

Boeken over feesten en feestelijke gebeurtenissen. Aan bod komen onder
meer verjaardagen, bruiloften en jaarfeesten zoals Sinterklaas en Kerst

groep 1 t/m 3

T14

KUNST

Aantrekkelijke boeken over beeldende kunst, kunstenaars en zelf
creatief bezig zijn

groep 1 t/m 8

T22

KUNST ONDERBOUW

Prenten- en informatieve boeken over tekenen, schilderen,
kijken naar kunst, kunstenaars en natuurlijk zelf kunst maken

groep 1 t/m 3

T23

MUZIEK

Boeken over muziek maken, muziekinstrumenten, beroemde componisten
groep 1 t/m 8
en zingen. Hierbij ook muzikale sprookjes

T31

POËZIE

Schoolbrede collectie over poëzie voor kinderen. Vol rijmpjes,
versjes en gedichten. Hierbij ook zelf gedichten maken

groep 1 t/m 8

T36

SPROOKJES

Klassieke sprookjes voor jonge kinderen en boeken over sprookjesachtige
figuren

groep 1 t/m 4

T42

SPROOKJES, MYTHEN
EN FABELS

Boeken met klassieke sprookjes, volksverhalen, mythen en fabels van
overal

groep 5 t/m 8

T43

BEROEPEN

Prenten- en informatieve boeken over aansprekende beroepen zoals
politieagent, brandweerman, danseres of… Deze collectie bevat
antwoorden op de vraag 'Wat wil je later worden?'

groep 1 t/m 3

T4

SPELEN, SPORT, HOBBY'S
EN VAKANTIE

Boeken over vrijetijdsbesteding. Wat doen kinderen het liefst als
ze vrij zijn? Sporten, spelen, knustelen en erop uit!

groep 1 t/m 3

T40

SPORT, SPEL EN HOBBY'S

Aantrekkelijke boeken over sport, knutselen, spelletjes, uitstapjes,
vakantie en andere vormen van vrijetijdsbesteding

groep 1 t/m 8

T41
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ERIC CARLE

Prentenboeken van de maker van Rupsje Nooitgenoeg.
Vaak met meer exemplaren per titel

groep 1 t/m 3

T13

ROALD DAHL

De leukste boeken van Roald Dahl in één collectie.
Vaak met meer exemplaren per titel

groep 5 t/m 8

T38

ANNIE M.G. SCHMIDT

Boeken van de beroemdste kinderboekenschrijfster van Nederland
Annie M.G. Schmidt. Natuurlijk met Pluk, Otje, Minoes en al die
andere helden. Vaak met meer exemplaren per titel

groep 1 t/m 8

T2

MAX VELTHUIJS

Prentenboeken van de maker van Kikker.
Vaak met meer exemplaren per titel

groep 1 t/m 3

T25

VOORLEESBOEKEN

Verhalenbundels en andere fijne voorleesboeken voor kinderen t/m 8 jaar

groep 1 t/m 4-5

V

ZOEKBOEKEN

Aantrekkelijke kijk- en zoekboeken voor echte speurneuzen

groep 1 t/m 4

Z

