BOEKENTIPS VOOR KAMELEONs
Strips en Graphic Novels

Darwin : de reis met de HMS Beagle
AUTEUR: Fabien Grolleau

ILLUSTRATOR: Jérémie Roye

Ook Darwin is jong geweest. Ooit was hij een charmante, ambitieuze bioloog die op avontuur
trok. Hij scheepte in op de Beagle en trok de wereld rond. Tijdens de reis observeerde Darwin
vooral. Toen hij terug in Engeland was, legde hij deze observaties samen en deed zo een van
de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen aller tijden: de evolutietheorie.
THEMA: evolutie, Darwin, biologie,
geschiedenis

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Dat met Leo
AUTEUR: Stefan Boonen

ILLUSTRATOR: Melvin

Op een dag is Leo er niet. Zo begint het. Zijn mama legde geen briefje, de hond van de
buurman blaft niet naar hem. Dus moet hij op zoek naar zichzelf. Gelukkig wil Max hem wel
helpen. Want die is er zeker van: je bent er, zelfs als je er even niet bent. Het is het begin van
een uniek avontuur, met een agente, een vogel, zijn papa, taart en een stuntman.
THEMA: zoeken, verlies, papa,
vriendschap

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De zombietrein en andere stripgedichten
AUTEUR: Edward Van De Vendel

ILLUSTRATOR: Floor de Goede

Lees 22 fantasierijke gedichten in de vorm van een strip ofwel stripgedichten. Ze gaan o.a.
over chips aan je vingers, een trein met spoken en dromen in een boot. Met grappige
striptekeningen in kleur.
THEMA: gedichten, strips

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar
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De Waanzinnige Boomhut van 13 verdiepingen
AUTEUR: Andy Griffiths

ILLUSTRATOR: Terry Denton

Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit gezien! Er is een bowlingbaan, een
zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je overal
volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. Andy en Terry beleven er de dolste
avonturen, want in hun boomhut is ALLES mogelijk! Waar wacht je nog op? Kom snel langs!
THEMA: boomhut, vrienden, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Hartenstorm; Stormhart
AUTEUR: Annette Herzog

ILLUSTRATOR: Annette Herzog

Hartverwarmende en humoristische graphic novel over de liefde; met bijzondere vorm: een
omkeerboek.
THEMA: strip, liefde, verliefd zijn

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Het leven van een loser
AUTEUR: Jeff Kiney

ILLUSTRATOR: Jeff Kiney

Bram vindt het leven een hel. Op de middelbare school moet hij zich staande houden tussen
kleine brugpiepers en volgroeid gespuis dat zich al scheert. Op een dag krijgt hij van zijn
moeder een leeg dagboek.
THEMA: school, dagboek, familie,
gevoelens, ruzie

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Hilda en de reus van middernacht
AUTEUR: Luke Pearson

ILLUSTRATOR: Luke Pearson

Hilda is niet als andere meisjes. Niet alleen heeft ze blauw haar, maar ze woont ook met haar
moeder in een blokhut midden in het woud waar ze de gekste avonturen beleeft. Deze keer
worden ze lastig gevallen door kleine, onzichtbare elfjes die willen dat ze verhuizen. En
waarom komt elke nacht die torenhoge reus op bezoek? Hilda moet en zal het uitzoeken,
want een echte avonturier mag niet bang zijn!
THEMA: bos, elfen, reus

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar
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Jane, de vos en ik
AUTEUR: Fanny Britt

ILLUSTRATOR: Fanny Britt

Hélène voelt zich helemaal alleen. Haar vriendinnen willen niets meer met haar te maken
hebben en doen onaardig tegen haar. Niemand op school wil nog met haar omgaan. In de
pauzes zou Hélène zich het liefst verstoppen. Maar dan gebeurt er tijdens een schoolkamp iets
onverwachts. Een vosje komt uit het bos zomaar naar haar toe. Vanaf dat moment lijkt het
wel of Hélènes leven weer kleur krijgt.
THEMA: pesten, gepest worden, moedig
zijn, doorzetten, graphic novel

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Mausart
AUTEUR: Thierry Joor

ILLUSTRATOR: Gradimir Smudja

Wat als Mozart geen mens maar een muis was, die leefde in een piano? Was hij dan even
beroemd geworden? Hoe zouden zijn kleine pootjes de toetsen van zijn huis beroeren? En wat
met de grote katten die hem liever opeten dan horen spelen?
THEMA: muziek, componist, wilskracht,
doorzettingsvermogen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Voetbalgek!
AUTEUR: Cazenove Christophe

ILLUSTRATOR: Cazenove Christophe

De nieuwste aanwinst van de leerklooiers is eenfenomeen. Svatan heet hij en hij weet van
aanpakken.Voor het eerst in jaren weten Marcel & co weer watwinnen is. Ze staan weer aan
de top en breken nieuwerecords. Helaas is de kracht van Svatan niet aanstekelijken spelen zijn
ploegmaats nog steeds even erbarmelijk.Gelukkig is er met hun enthousiasme niets mis!
FCLeerklooiers aan de top!
THEMA: voetbal

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Vreemde vogels
AUTEUR: Jean‐Luc Garréra

ILLUSTRATOR: Alain Sirvent

Zou het niet leuk zijn als je leraar ook een clown was? Iets bijleren terwijl je niet bijkomt van
het lachen... Wel, dat is precies wat deze strip doet. 'Vreemde vogels' leert je allerlei weetjes
over onze vliegende vrienden, maar laat je tegelijkertijd lachen. Elke stripplaat geeft je heel
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was kennis mee én is tevens een grap. Er valt blijkbaar heel wat af te lachen met de fratsen
van al deze vreemde vogels.
THEMA: vogels, humor, weetjes

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Wat is er eigenlijk met jou gebeurd?
AUTEUR: Jenny Jordahl

ILLUSTRATOR: Jenny Jordahl

In deze ontroerende en rake full colour graphic novel wordt het verhaal verteld van een meisje
dat te maken krijgt met vooroordelen vanwege haar gewicht.
THEMA: graphic novel, pesten,
vooroordelen, jezelf zijn, overgewicht,
diëten

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Wonderkonijn 1: Ruzie in Rome
AUTEUR: Kim Crabeels

ILLUSTRATOR: Emma Thysen

Fluffi is het zat. Zijn hok is te klein en te vies, en zijn baasje kijkt amper naar hem om. Op
alweer een doodsaaie dag breekt Fluffi uit en ontmoet hij een betweterig buideldier met een
missie. Voor Fluffi het goed en wel beseft, vliegt hij de wijde wereld in, op zoek naar zijn eerste
wereldwonder. Hij landt aan het Colosseum in Rome, de monumentale arena waar gelukkig al
járen niet meer gevochten wordt. Toch?
THEMA: Rome, konijn, superheld

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Historische verhalen

Grappige verhalen

Waargebeurde verhalen

Fantasie verhalen

Weetjesboeken

Verhalen over magie

Verhalen over normen en waarden

Griezelige verhalen

Avontuurlijke verhalen

Strips en graphic novels

Audioverhaal, luisterverhaal
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