Vallen Anne Provoost
Door de onzekerheid over het verleden van zijn grootvader raakt
Lucas in de ban van een man met racistische opvattingen.
identiteit

Niveau 3

Lezen voor je lijst

Eleanor & Park Rainbow Rowell
Op een ochtend gaat Eleanor naast Park zitten in de bus naar
school. Ze zijn allebei buitenbeentjes. Er ontstaat een buitengewone
liefde tussen hen.
anders zijn, verliefheid

Vmbo / Havo 1, 2 en 3

Niveau 3

Soldaten huilen niet Rindert Kromhout
Nadat zijn broer Julian een familiegeheim heeft ontdekt, vertrekt
Quentin om mee te vechten in de Spaanse Burgeroorlog.
oorlogservaringen, historische gebeurtenissen

Niveau 3+

Kroonsz Marco Kunst
Wessel Kroonsz ziet hoe zijn vader geobsedeerd raakt door de
verbinding tussen leven en dood en daarbij extreme offers brengt,
ook ten koste van Wessel.

Vertelplaten,
digitale
prentenboeken,
vertel- en
thematassen

tijdreizen

Niveau 3+

Extreem luid & ongelooflijk dichtbij Jonathan Safran Foer
Wanneer een 9-jarige jongen in New York gaat op zoek naar
informatie over zijn op 9/11 omgekomen vader.
Terrorisme, identiteit

Niveau 3+
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Vechten voor vrijheid Simon Scarrow
Na de moord op zijn vader worden Marcus en zijn moeder als
slaven meegenomen. Marcus komt op een gladiatorenschool
terecht. Hij is vastbesloten zijn vader te wreken en zijn moeder te
bevrijden.
Romeinse oudheid, gladiatoren
NIVEAU 1
Niveau 1

Geen weg Terug Helen Bird

Inwijding Veronica Roth

Tara zorgt op school steeds voor problemen. Daarom wordt ze naar
een school voor probleemkinderen gestuurd. Daar komt ze in
aanraking met drugs.

In de toekomst zijn de mensen verdeeld over vijf facties. Als
Beatrice 16 wordt, kiest ze voor de wrede Onverschrokkenen. Een
keiharde inwijding volgt.

drugs, schoolleven

toekomst, overleven

Instapniveau

Niveau 2

Het leven van een loser Jeff Kinney

Honderd uur nacht Anna Woltz

De belevenissen van brugklasser Bram Botermans die geen loser
wil zijn.
Instapniveau

Emilia vliegt stiekem naar New York. Daar aangekomen, blijkt er
een orkaan onderweg te zijn. Samen met drie andere kinderen
probeert ze de storm te overleven.
avonturenverhalen, identiteit
Niveau 2

Oorlogsgeheimen Jacques Vriens

Boy 7 Mirjam Mous

Het dorpje waar Tuur woont is bezet door de Duitsers. Tuur ontdekt
dat zijn buurmeisje Maartje een groot geheim heeft

Als een 15-jarige Amerikaanse jongen zonder herinneringen
ontwaakt op een grasvlakte, gaat hij op zoek naar zijn verleden.

onderduiken
Instapniveau

bedrog

Broederband – de outsiders John Flanagan

Hotel de grote L Sjoerd Kuyper

In Skandia worden jongens tot krijgers opgeleid in groepen die
tegen elkaar moeten strijden. Hal Mikkelson wordt leider van een
groep buitenbeentjes. Zullen ze kunnen meekomen met de rest?.

Kos woont in een hotel aan zee dat hij samen met zijn drie zussen
moet proberen te runnen als hun ouders plotseling overlijden. Dan
blijkt ook nog dat er schulden zijn, wat nu?

anders zijn, Vikingen, zeilen

gezinsverhalen, wedstrijden, hotels

Niveau 1

Niveau 2

Broergeheim Emiel de Wild

De labyrintrenner James Dashner

Joeri schrijft brieven aan zijn broer Stefan, die opeens uit zijn leven
is verdwenen. Zijn ouders willen niet vertellen wat er is gebeurd,
dus moet Joeri zelf de waarheid achterhalen.

Thomas komt terecht in een groot doolhof waar zo'n honderd
jongens moeten zien te overleven

school, humor

Niveau 2

familieverhalen, schoolverhalen, broers, geheimen

overleven

Niveau 1

Niveau 3

