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DE LEUKSTE 
VOORLEESBOEKEN 
VOOR THUIS EN 
IN DE KLAS
Ben je voor jouw kind thuis op zoek naar 
een mooi boek voor wat fijne voorlees
uurtjes samen? Of lees je in de klas dat 
ene superleuke boek al meerdere jaren 
voor en wil je na de vakantie eens iets 
anders? Gelukkig is er zoveel keus. 
Wij geven je 35 tips!

Nog één hoofdstukje dan
Op school wordt er regelmatig voorgelezen. Maar ook 
thuis is dit heel belangrijk en leuk, óók als je kind zelf 
al kan lezen. Maar welk boek kies je? 

In dit overzicht staan (voor)leesboeken die voor kinde-
ren én volwassenen leuk zijn, op school en thuis. De 
meeste van de boeken zijn ook geschikt voor kinderen 
die een jaartje jonger of ouder zijn dan de genoemde 
groep. Bekijk zelf of het onderwerp bij jouw kind of 
jouw klas past. 

Nieuwe werelden
We kennen allemaal de kinderen die altijd naar hun 
favoriete boekenseries grijpen. Het voordeel van 
voorlezen is dat je een boek kunt kiezen dat net iets 
moeilijker is dan je kind (of leerling) zelf zou kiezen. 
Ook kun je een boek kiezen met weer eens een ander 
onderwerp. Zo laat je kinderen andere nieuwe werelden 
zien en horen. 

Veel voorleesplezier!
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Klik op een boekomslag om naar de catalogus 
van de Bibliotheek te gaan.

https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Tjibbe-Veldkamp/De-fantastische-vliegwedstrijd/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F424534215
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Yvonne-de-Vries/Hier-zijn-Ari-en-Loek/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F427782457
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Janneke-Schotveld/Het-kattenmannetje-en-andere-sprookjes/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F422971138
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Manon-Sikkel/Geheim-agent-opa/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F425847969
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Sanne-Rooseboom/Het-Ministerie-van-Oplossingen/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F401624005
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Aby-Hartog/De-problemen-van-Boris-Berber/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F424371014
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Onjali-Q-Rauf/De-jongen-achter-in-de-klas/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F422956465
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/The-Tjong-Khing/Russische-sprookjes/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F427890683
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Sunna-Borghuis/Dikke-Vik-en-Vieze-Lies-worden-vrienden/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F409081280
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Janneke-Schotveld/Avonturen-van-de-dappere-ridster/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426289056
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Abby-Hanlon/Sammie-en-het-zwarte-lammetje/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426381246
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Sylvia-Vanden-Heede/Vos-en-Haas/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F421530774
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Marieke-Smithuis/Lotte-en-Roos/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F422396214
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Annemarie-Bon/Haas-redt-het-bos/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426462661
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Jan-Paul-Schutten/Tim-de-kleine-boswachter/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F427907497
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Annette-Herzog/Moemf-heeft-een-vriend/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F416191843
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Marte-Jongbloed/Nieuwe-vrienden/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F418130329
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Sylvia-Englert/De-kleine-waaromwolf/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F413301591
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Anna-Woltz/Zondag-maandag-sterrendag/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F411180274
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Barbara-Scholten/De-woonbootbende/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F417099177
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Tip voor in de klas 
Lees een stukje uit het boek voor om kinderen 
enthousiast te maken. Vraag daarna wie het 
boek wil lezen. Op die manier introduceer je 
gemakkelijk meer soorten boeken en spreek 
je verschillende soorten lezers aan.

Lees de hele serie 
Was het voorleesboek een succes? Van sommige 
boeken uit dit overzicht zijn meerdere delen. Je 
kunt dit opzoeken in de catalogus van de 
Bibliotheek. Moedig de kinderen uit jouw klas 
aan om een volgend deel te lenen bij de (school)
bieb om zelf te lezen.

https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Anna-Woltz/Alaska/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F404327184
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Annejan-Mieras/Homme-en-het-noodgeval/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F422956406
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Cees-van-den-Berg/Gevonden/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F427844428
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Pieter-Koolwijk/Gozert/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F425277321
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Bibi-Dumon-Tak/Soldaat-Wojtek/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F315206519
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Manon-Sikkel/Miljonair/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F362963835
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Lisa-Thompson/Owen-en-de-soldaat/Boek/?c_showfullavail=true&itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426452941
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Annet-Huizing/Het-Pungelhuis/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426278208
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Tiny-Fisscher/Mijn-jaar-in-een-tent/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F428137725
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Jonathan-Auxier/De-Veger/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F420810978
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Marloes-Morshuis/Koken-voor-de-keizer/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F397044186
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Lynda-Mullaly-Hunt/Vis-in-een-boom/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426374711
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Jacques-Vriens/Mijn-vader-woont-in-het-tuinhuis/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F426289137
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Susin-Nielsen/Woordnerd/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F412589753
https://zoeken.bibliotheekzuidkennemerland.nl/detail/Marloes-Morshuis/Borealis/Boek/?itemid=%7Cuniversal%2Fsru%7Chttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fggc%2Fppn%2F407163352
https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/

