De oesters van Nam Kee Voor
Kees van
wieBeijnum
is de vertelcollectie?

De tweeling Tessa de Loo

Werk je op een kinderdagverblijf,

In een gevangenis in Normandië,
kijkt Berry, aliasofDiablo,
terug op
peuterspeelzaal
basisschool,
zijn leven dat bol staat van leugens en bedrog.

Na zeventig jaar herkennen Lotte en Anna in de ander hun verloren
gewaande tweelingzuster.

bedrog, liefde, misdaad

WOII, zussen

dan kan je gebruik maken van de
vertelcollectie.

Ook als je vrijwilliger van het
voorleesteam bent kun je van deze
Phileine zegt sorry Ronald Giphart
collectie gebruik maken.

Ventoux Bert Wagendorp
In het leven van de bijna 50-jarige misdaadjournalist en fietser Bart
Hoffman keren zijn vrienden uit het verleden terug. De vier
besluiten om bij die gelegenheid de Mont Ventoux per fiets te
beklimmen.

Phileine zoekt haar vriend op in New York en komt terecht in de
wereld van een groep jonge toneelspelers.
humor, liefde, relaties, seks

vriendschap, rouwproces, fietsen

Rico’s vleugels Rascha Peper
De komst van de 14-jarige Rico brengt grote onrust bij een schelpen
verzamelend echtpaar.
criminaliteit, homoseksualiteit

Schijnbewegingen Floortje Zwigtman
Adrian gaat in het victoriaanse London op zoek naar de Grote Liefde
en het Grote Geld. Dat valt niet mee, zeker niet als je op mannen valt.

Voor een verloren soldaat Rudi van Dantzig

Vertelplaten,
Verhaal van een jongetje tijdens WOII en zijn (homo)seksuele
inwijding door een Canadese soldaat.
digitale
prentenboeken,
vertel- en
Niveau 4 / Eindniveau Vwo 5
thematassen
Interpreterend lezen
homoseksualiteit, jeugdervaringen, WOII

Vergt inspanning, tijd en algemene kennis, meerduidige betekenis

19e eeuw, identiteit, misdaad, vriendschap, historische gebeurtenissen

Tikkop Adriaan van Dis

De aanslag Harry Mulisch

Twee mannen zoeken elkaar op in Zuid-Afrika. Zij streden vroeger
tegen de apartheid en proberen nu een jongen te redden van zijn
verslaving.

Een collaborerende politieman wordt doodgeschoten voor het huis
van de familie Steenwijk.

cultuurverschillen, Zuid-Afrika, drugs, vader-zoon relatie

dood, verzet, WOII, zoektocht

Turks fruit Jan Wolkers

De avonden Gerard Reve

Olga is de muze van de kunstenaar. Als zij elkaar na jaren weer
ontmoeten blijkt dat Olga een hersentumor heeft.

Beeld van de intense verveling en de cynische mentaliteit van de
naoorlogse jeugd.

dood, ernstige ziekte, kunst, liefde, seks
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Voor wie is de vertelcollectie?
WerkDurlacher
je op een kinderdagverblijf,
Strepen aan de hemel Gerhard
peuterspeelzaal of basisschool,
Autobiografisch getinte verhalendan
overkan
de belevenissen
van devan
auteur
je gebruik maken
de
in de periode rond en tijdens devertelcollectie.
Tweede Wereldoorlog..
WOII, verhalen

Monte Carlo Peter Terrin

Ook als je vrijwilliger van het
voorleesteam bent kun je van deze
collectie gebruik maken.

Hajar en Daan Robert Anker
De Marokkaanse Hajar valt als een blok voor haar leraar
geschiedenis. Er ontstaat een zinderende liefde.
Marokkaanse cultuur, school

De helaasheid der dingen Dimitri Verhulst

Durlacher beschrijft de verschrikkingen die hij in de jaren rond de
Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt.

Een jongen kijkt terug op zijn leven in een asociale, door drank
geteisterde familie in een Vlaams dorp.

WOII, verhalen

alcoholisme, armoede, familie

Bruiloft aan zee Abdelkader Benali
Een Berbergezin keert terug naar het noorden van Marokko om de
bruiloft van de dochter te vieren.
cultuurverschillen, relaties

Vertelplaten,
digitale
Magnus Arjen Lubach
Merlijn is verlaten door zijn vriendin. De zoektocht naar de dief die
prentenboeken,
zijn creditcard misbruikt brengt hem in Zweden.
vertel- en
thematassen
identiteit, relaties, zoektocht

Het huis van de moskee Kader Abdolah

Marathonloper Abdelkader Benali

Verhaal over een Iraanse familie die sinds achthonderd jaar de
geestelijk leider van de moskee voortbrengt.

Autobiografisch verslag van de euforie en het lijden van een
marathonloper.

familie, geloof, Iran, politiek

hardlopen, jeugdervaringen

Joe Speedboot Tommy Wieringa

Marte Jacobs Tim Krabbé

De zwaar gehandicapte Fransje vat een mateloze fascinatie op voor
Joe Speedboot, de nieuweling in het dorp.

De dichter Emile, bekend vanwege een jeugdgedicht, denkt terug
aan Marte die hier de inspiratiebron voor was.

avontuur, handicap, vriendschap

dood, liefde, vriendschap

Karakter Ferdinand Bordewijk

Met huid en haar Marita de Sterck

Een jongen die wordt gedwarsboomd door zijn vader, een machtige
deurwaarder, wordt toch advocaat.

Joppe zorgt voor zijn zieke, norse overgrootvader Tist die als kind
de Eerste Wereldoorlog meemaakte.

moeder-zoonrelatie, vader-zoonrelatie

familie, WOI, zoektocht

Niveau 3 / Startniveau Vwo 4 en 5
Reflecterend lezen
Sociale, psychologische of morele onderwerpen, diepere laag,
volwassen onderwerpen

Een schitterend gebrek Arthur Japin
Verhaal van de eerste grote liefde van Giacomo Casanova (17251798) als 17-jarige voor een meisje van 14.
18e eeuw, liefde, prostitutie

Alleen maar nette mensen Robert Vuijsje

Tirza Arnon Grunberg

De joodse David ziet er uit als een Marokkaan. Uit nieuwsgierigheid
gaat hij op zoek naar zwarte vrouwen.

Op het eindexamenfeestje van zijn dochter Tirza verliest Jörgen
Hofmeester definitief de controle over zijn leven.

cultuurverschillen, relaties, seks

liefde, zoektocht

Blauwe maandagen Arnon Grunberg

De verdronkene Margriet de Moor

Over het leven van een ware anti-held wiens leven twee constanten
bevat: alcohol en hoeren.

Nadat haar zus is verdronken bij de Watersnoodramp van 1953,
neemt een vrouw haar plaats in het gezin over.

Joods milieu, liefde, prostitutie

dubbelganger, rampen, zoektocht

Die zomer Wanda Reisel

Villa des roses Willem Elsschot

Tijdens de 'summer of love' in 1970 worstelt een 17-jarig meisje met
haar seksualiteit.

Het wel en wee van de kleinburgerlijke bewoners van een
derderangs familiepension in Parijs.

gezin, jaren´70, seks

bedrog, relaties, cultuurverschillen

Dorsvloer vol confetti Franca Treur

Niveau 5 /Eindniveau Vwo 6
Letterkundig lezen

Katelijne groeit op als enig meisje tussen zes broers in een streng
gereformeerd Zeeuws boerengezin.
christelijk milieu, geloof, gezin

Culturele en literaire kennis, meerduidig, complexe structuur en
betekenis

Dorst Esther Gerritsen

De asielzoeker Arnon Grunberg

Als Coco en haar moeder Elisabeth elkaar op een dag bij toeval
tegen het lijf lopen, vertelt de moeder tussen neus en lippen door dat
ze niet lang meer te leven heeft.

De relatie tussen een man en vrouw bevindt zich op een dieptepunt,
als zij trouwt met een asielzoeker.

moeder-dochter relatie

ernstige ziekte, multiculturele samenleving

Oorlog en terpentijn Stefan Hertmans
Portret van de grootvader van de Vlaamse schrijver als soldaat in de
Eerste Wereldoorlog en als kunstenaar.

Lezen voor je lijst

België, WOI, oorlogservaringen

Publieke werken Thomas Rosenboom
Twee neven, een apotheker en een vioolbouwer proberen een
gezamenlijk ideaal te verwezenlijken.
19e eeuw, armoede, idealen

Vwo 4, 5 en 6

Terug naar Oegstgeest Jan Wolkers
De schrijver bezoekt zijn geboorteplaats en kijkt terug op zijn jeugd.
dood, geloof, seks

De tweede man Doeschka Meijsing
Door de dood van zijn broer krijgt het leven van een leraar Grieks
een geheel andere wending.
broers, mythologie, zoektocht

De uitvreter Nescio
Kantoorbediende Koekebakker vertelt over de bijzondere jongeman
Japi, die probeerde te ‘versterven’.
idealen, maatschappijkritiek, vriendschap

Kijk voor de volledige lijst op: www.lezenvoordelijst.nl
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Volg @Bieb023 op FB, Twitter, Pinterest en Instagram

Een selectie van de beste,
leukste, en mooiste boeken
van Lezen voor de lijst

