BOEKENTIPS VOOR KOALA’s
Verhalen over waarden en normen

Bahar Bizar
AUTEUR: Michael de Cock

ILLUSTRATOR: Arevik d'Or

Bahar heeft twee moeders en geen vader. In de klas vertelt ze dat haar vader een kikkervis is.
En haar ene moeder is een wereldberoemde rockster, die vast tussen twee optredens door een
keer naar de school wil komen om een drumsolo te geven. De klas staat op stelten. Maar hoe
moet Bahar dit thuis gaan vertellen? Haar beide moeders doen van alles wat, maar
wereldberoemd zijn ze niet…
THEMA: opgroeien, keuzes maken, klas, holebi

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De eik was hier
AUTEUR: Bibi Dumon Tak

ILLUSTRATOR: Marije Tolman

In de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat een zomereik. Hij staat er al 180 jaar en is
misschien wel de bekendste boom van Nederland. Liefkozend wordt hij de ‘troeteleik’
genoemd en in 2018 werd hij verkozen tot boom van het jaar. De eik kwam tot wasdom op
een 19e‐eeuws landgoed met een groot landschapspark eromheen. Prins Bernhard woonde er
korte tijd en ook koningin Wilhelmina.
Maar met de aanleg van de A58 veranderde alles. Alle eiken werden gekapt, alleen die ene eik
mocht blijven staan. Nu razen er dagelijks duizenden auto’s langs hem heen. En het worden er
steeds meer. Daarom moet de eik wijken voor extra asfalt. Wat dat betekent vertelt de eik
aan zijn beste vriend de gaai die hem dagelijks bezoekt.
THEMA: boom, bos, vogels, filosofie

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De jongen achter in de klas
AUTEUR: Onjali O. Raúf

ILLUSTRATOR: Pippa Curnick

Achter in mijn klaslokaal stond vroeger een lege stoel. Nu zit er een nieuwe jongen. Hij heet
Ahmet. Hij is negen jaar (net als ik), maar hij is heel raar. Hij praat nooit en lacht nooit en hij
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houdt niet van snoep – zelfs niet van citroenzuurtjes, die ik het allerlekkerst vind! Maar toen
kwam ik achter de waarheid: Ahmet is eigenlijk niet vreemd. Hij heeft zijn land moeten
ontvluchten vanwege oorlog. Een echte oorlog, met bommen en vuur en kogels die mensen
verwonden. En hoe meer ik over hem te weten kom, hoe meer ik hem wil helpen. En daar
komen mijn beste vrienden Josie, Michael en Tom om de hoek kijken. We hebben namelijk een
plan…
THEMA: vluchtelingen, vriendschap, school, diversiteit

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

De lijst van dingen die niet zullen veranderen
AUTEUR: Rebecca Sted
Na de scheiding van haar ouders blijft gelukkig veel van Bea's leven hetzelfde. Tot haar vader
vertelt dat hij gaat trouwen met zijn vriend Jesse. Bea is blij. Ze vindt Jesse gewelding en nu
komt haar grootste wens uit: ze krijgt een zus!
THEMA: ouders, scheiding, nieuw samengesteld gezin,
holebi

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De ronde van varken
AUTEUR: Brigitte Minne

ILLUSTRATOR: Joris Thys

Elk jaar kijken de dieren van de boerderij naar de Ronde van Vlaanderen. Wat zouden ze ook
graag deelnemen! ‘Willen is kunnen,’ zegt Paard op een dag. ‘Laten we onze eigen Ronde
organiseren.’ Schaap, Geitenbok, Haan en Konijn bereiden zich voor. Koe zal het startschot
geven, de zusjes Kip zullen de bloemenmeisjes zijn. Alleen Varken houdt zich buiten de drukte,
en luiert zoals gewoonlijk. Tot voor de renners zowat alles misloopt …
THEMA: wielrennen, boerderij, de beste willen zijn,
samenwerken

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De wonderlijke fabels van Gustaaf de Raaf
AUTEUR: Pierrette Dubé

ILLUSTRATOR: Audrey Malo

Gustaaf de raaf is de plechtige spreker in deze bundel met nieuwe, geillustreerde fabels. Vol
humor en gevatheid worden de levensverhalen van tien dieren voorgesteld.
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THEMA: fabels, dieren, waarden en
normen

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

Een bed bij het raam
AUTEUR: Sylvia Vanden Heede

ILLUSTRATOR: Jan De Kinder

Aangrijpend boek over een jongetje dat afscheid moet nemen van zijn moeder.
THEMA: afscheid, ziek zijn, dood

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Een lied dat alleen ik kan horen
AUTEUR: Barry Jonsberg

ILLUSTRATOR:

Het verhaal gaat over Rob, een dertienjarige jongen die smoorverliefd is op het nieuwe meisje
uit de klas, maar haar niet eens durft aan te spreken. Logisch, want Rob heeft last van
paniekaanvallen die gepaard gaan met overgeven en volstrekt niet meer kunnen
functioneren. Dus aanbidt hij haar van een afstand.
THEMA: transgender, school, verlegen,
verliefd, opa

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Geroezemoes
AUTEUR: Yelena Schmitz, Nina Claes

ILLUSTRATOR: Ruth De Jaeger

De inwoners van Solnistad zijn in rep en roer. Een beroemdheid komt misschien op bezoek in
hun saaie stadje. Al snel zoemt een opgewonden geroezemoes doorheen de straten. Een vlot
en verfrissend boek over de kracht (of net het gevaar van) roddels. Extra leuk: je kan ook
luisteren naar het verhaal.
THEMA: beroemd zijn, geruchten, roddelen, stad

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Gozert
AUTEUR: Pieter Koolwijk

ILLUSTRATOR: Linda Faas

Ties heeft een probleem. Tenminste… dat vinden de meeste mensen. Ties vindt dat niet: hij
heeft een vriend. Gozert. De tofste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je kunt voorstellen.
Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch
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dat Ties erdoor in moeilijkheden komt… Ties’ ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen een
ingrijpende beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. Wat moet hij doen?
THEMA: vriendschap, psychische
problemen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen
AUTEUR: Jowi Schmitz
Dit is het grootste probleem: mijn moeder is dood. Dit is het een na grootste probleem: mijn
vader weet het even niet zo goed. Dat mag natuurlijk best, maar er komt wel veel rommel
van. Die moet ik steeds opruimen en ik ben nog maar tien.
THEMA: dood, eenoudergezin

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar

Mama laat haar oren uit
AUTEUR: Brigitte Minne

ILLUSTRATOR: Tim Van den Abeele

Merel voelt zich een buitenbeentje in haar gezin. Haar ouders en broer zijn erg muzikaal.
Maar Merel is gek op voetbal en grote fan van de Buffalo’s. Ze schrijft alles op in haar
dagboek, Blauwwit. Op een dag gebeurt er een ongeluk. Tijdens het vuurwerk op
oudejaarsavond loopt mama gehoorschade op.
THEMA: voetbal, muziek, gehoorschade,
doof zijn

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Mijn moeder is een gorilla (en wat dan nog?)
AUTEUR: Frida Nilsson

ILLUSTRATOR: Martijn van der Linden

Al zolang ze zich kan herinneren woont Jonna in kindertehuis De Paardenbloep. Tot ze op een
dag wordt geadopteerd door… een gorilla!
THEMA: adoptie, kindertehuis, gorilla

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Spreek je chocola?
AUTEUR: Cas Lester

ILLUSTRATOR: Cas Lester
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Een hartverwarmend verhaal over grenzeloze vriendschap, dat op een luchtige manier raakt
aan grote actuele thema’s zoals integratie en identiteit.
THEMA: vriendschap, integratie, identiteit

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar

Wiebelkont
AUTEUR: Marijke Umans

ILLUSTRATOR: Riske Lemmens

Bet is energiek en gevoelig. In een gezin met vijf kinderen is het niet makkelijk om op te vallen,
maar door haar enthousiasme, fantasie en humor slaagt Bet er vaak in om de aandacht naar
zich toe te trekken. Ze heeft het hart op de tong en dat wordt door het gezag, leerkrachten en
pastoors, niet altijd gewaardeerd. Hun onbegrip bezorgt Bet soms buikpijn. Gelukkig kan ze
rekenen op een begripvolle moeder …
THEMA: gezin, zus, school, humor

LEEFTIJD: Vanaf 9 jaar

Zeb
AUTEUR: Gideon Samson

ILLUSTRATOR: Joren Joshua

Dit is het verhaal van onze klas. Het is het verhaal van Imara, Ravi, Jayden, Katinka, Noepy,
Max, Ziva, Lev, Annabelle, Meral, Wies, Ozzie en de rest. En van Ariane natuurlijk. Hadden we
al verteld dat Ariane een zebra is? Het is verder niet echt belangrijk, als je dat soms dacht,
maar dan weet je het gewoon. Wij zijn de klas van juf Cato.
THEMA: humor, absurd, school, familie

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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