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Voor u ligt de voorjaarsaanbieding van Eenvoudig Communiceren. Met voor ieder wat wils. 
En zo is de catalogus ook ingedeeld. Dus bent u Nt2-docent? Kijk dan op pagina 10 en lees 
over onze makkelijkste leesboekenserie WoordWinst en over de herdruk van 
Typisch Nederlands (pagina 13). En kijkt u dan ook even bij Voor Iedereen? 
Daar staat bijvoorbeeld de mooie kroniek van Murat Isik: Verloren grond! 

Praktijkschooldocenten kunnen direct beginnen met lezen! Een nieuwe 
methode om het roken tegen te gaan, een nieuwe serie makkelijk te lezen 
romans met rekentaalwoorden erin verwerkt en een mooie uitbreiding van 
de serie zelfredzaamheid: Mijn leven.

ISK- of OKAN docenten kijken naar pagina 6 en 7 voor nieuwe extra 
makkelijke boeken en ook zij bladeren even door naar Voor iedereen, 
waar de verhalenbundel Verhalen uit Oost-Europa te vinden is.

Deze lijst kunt u zien als een aanvulling op onze Catalogus schooljaar 
2017/2018. Voor een compleet overzicht van al onze titels verwijzen wij 
u naar onze website: voor België is dat www.lezenvooriedereen.be en 
voor Nederland is dat www.eenvoudigcommuniceren.nl.
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ROKEN Waarom eigenli jk?
WILLEMIJN STEUTEL

We weten het allemaal. Roken is niet gezond, 
niet slim om te doen en eigenlijk niet eens 
lekker. Toch beginnen veel jongeren eraan. 

Groepsdruk? Experimenteren? Omdat ze 
meeroken met hun ouders? Het kunnen 
allemaal redenen zijn om toch te roken. 

Maar hoe verslavend is die eerste sigaret? En 
waarom is dat zo? 

In dit boek zetten we de feiten op een rijtje. 
We praten met leerlingen. En we interviewen 
een deskundige. We laten ook zien hoe het 
roken in Nederland geïntroduceerd werd. 

ROKEN Waarom eigenlijk? is een methode 
die bestaat uit een werkboek met vragen en 
opdrachten en een docentenhandleiding 
met discussieopdrachten. Hiermee brengt 
u het gesprek over roken in de klas en op 
school op gang. Immers, door je ergens in te 
verdiepen kun je je beter uitdrukken en heb 

je meer argumenten tot je beschikking 
in een gesprek. 

Wij hopen met dit werkboek een aanzet 
te geven voor een rookvrije generatie.

@@Bestelinformatie
Scholen kunnen het werkboek voor 
hun leerlingen bestellen voor  € 12,-  
per exemplaar (minimale afname 15 
exemplaren). Docenten kunnen een 
beoordelingsexemplaar aanvragen bij 
m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.
nl. Het is uiteraard niet toegestaan dit 
werkboek te kopiëren of anderszins te 
vermenigvuldigen en te verspreiden. 

<  V O O R  P R O  E N  V M B O / B U S O  >
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Wat is 
BoekenBoeien.nl?

BoekenBoeien.nl is een serie 
van twintig boeken waarin 
‘schooltaalwoorden vmbo’ 
verwerkt zijn. Doordat vmbo-
jongeren deze spannende, 
realistische en makkelijk te 
lezen boeken verslinden, komen 
ze als vanzelf in aanraking 
met allerlei begrippen uit 
bijvoorbeeld economie, biologie 
en wiskunde. En ze lezen binnen 
één schooljaar maar liefst 
twintig boeken – met plezier!

Aansluitend op de succesvolle serie BoekenBoeien.nl komen we met een nieuwe reeks: 
Daar kun je op rekenen! In deze reeks zijn 640 ‘rekentaalwoorden’ verwerkt. Tijdens 
het lezen van de meeslepende verhalen komen leerlingen op een laagdrempelige 
manier in aanraking met rekenbegrippen. Doordat de woorden onderdeel uitmaken 
van een spannend verhaal, krijgen leerlingen ongemerkt de betekenis mee van de 
rekentaalwoorden, en zien ze in waarom bepaalde vaardigheden nuttig zijn.  
De boeken kosten  € 7,95  per exemplaar.

DEEL 1

Geheim transport 
HELENE BAKKER
Abel gaat met Rik en diens ouders 
mee naar een camping in de 
Spaanse Pyreneeën. Hij komt er al 
snel achter dat deze vakantie niet is 
wat hij ervan verwacht had. Het blijkt 
een naturistencamping te zijn. En 
Rik vliegt direct in de armen van zijn 
vakantievriendinnetje van vorig jaar. 
Abel trekt er dus maar in z’n eentje 
op uit. Maar hij komt niet terug …

ISBN 978-90-8696-297-6

DEEL 2

Topscorer 
MARIAN HOEFNAGEL
Daan en Noa zitten bij elkaar op 
school. Daan helpt Noa regelmatig 
met huiswerk. En Noa gaat vaak 
naar zijn voetbaltraining kijken. Daar 
speelt ook Jochem. Jochem is een 
talentje. Hij voetbalt zo goed, dat 
hij al snel mee mag spelen met het 
eerste. Hij verdient ook goed. Hij 
verhuist naar een luxe appartement 
en geeft veel geld uit. En dan dreigt 
opeens alles mis te gaan …

ISBN 978-90-8696-312-6

<  V O O R  P R O  E N  V M B O / B U S O  >
DAAR KUN JE OP 
REKENEN! BOEKENBOEIEN 

SERIE 2

Bestel de complete 

serie BoekenBoeien.nl 

voor € 145,- 
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DEEL 3

Vooruit
MARIAN HOEFNAGEL
Als er een nieuw meisje in zijn klas 
komt, staat het leven van Dino 
compleet op z’n kop. Want Belle is 
niet alleen leuk, lief en prachtig. Ze is 
ook ziek en zit in een rolstoel. En ze 
heeft duidelijke ideeën over wat ze 
wel en niet wil. Kan Dino de grootste 
wens van Belle laten uitkomen? Deze 
roman speelt zich af in de setting 
van een techniekklas.

ISBN: 978-90-8696-318-8

DEEL 4

Liever groen
HELENE BAKKER
Verschijnt 18 april
Elza gaat van de havo naar het vmbo. 
Ze voelt zich erg onzeker en hoopt 
dat ze op het vmbo niet meer gepest 
zal worden omdat ze niet goed kan 
leren. Maar dan wordt ze daar met 
haar rijke ouders gepest. Je zou er 
moedeloos van worden. Gelukkig 
is er één meisje dat wel met haar 
bevriend wil zijn …

ISBN 978-90-8696-332-4 

DEEL 5

Te jong
MARIAN HOEFNAGEL
Verschijnt 18 april
Als tiener Maya na haar eerste keer 
zwanger is, weet ze niet wat ze moet 
doen. Ze vertelt het haar zus en haar 
vriendje Clint. Die verzint een goed 
bedoeld maar slecht plan. Gelukkig 
komt de vader van Clint erachter dat 
er iets niet in orde is. En dan staan 
Maya en Clint voor een moeilijke 
beslissing. 

ISBN 978-90-8696-340-9

<  V O O R  P R O  E N  V M B O / B U S O  >

Neemt u van een titel 15 exemplaren of meer? 

Dan zijn de boeken slechts € 6,50 per stuk.
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Superrr is een serie van tien extra makkelijk te lezen boeken, speciaal voor leerlingen in het 
ISK/OKAN. Door het lezen van deze verhalen – over bijbaantjes, vriendschap en verliefdheid 
– gaat hun taalvaardigheid met sprongen vooruit. De serie is geschreven door ISK-docent 
Mirjam Eppinga (bekend van de serie Flitsen).

= Gebonden = 40 pagina’s = Geïllustreerd door Elisa Zee  = Leesniveau A1+
= Prijs:  € 8,95  per titel

DEEL 1

Rik op zijn eerste 
werkdag
Rik kan niet wachten tot hij 16 
wordt. Want dan mag hij na 
schooltijd bij supermarkt De 
Giraf gaan werken. Zijn vriend 
Daan werkt er al en die vindt 
het heel leuk.
ISBN: 978-90-8696-309-6

DEEL 2

Elena en de 
winkeldief
Elena werkt bij supermarkt 
De Giraf. Net als haar vriendin 
Emma. Elena kletst veel, maar 
opeens blijkt dat ze ook heel 
goed oplet.
ISBN 978-90-8696-310-2

DEEL 3

Emma en het 
ziekenhuis
Emma werkt na schooltijd 
vaak in supermarkt De Giraf. 
Maar vandaag niet, ze is aan 
het leren. Als de telefoon gaat, 
krijgt ze nieuws waar ze erg van 
schrikt.
ISBN 978-90-8696-311-9

DEEL 4

Ahmad op het 
voetbalveld
Ahmad spreekt nog niet zo 
goed Nederlands. Gelukkig kan 
hij heel goed voetballen! En 
daar heb je (meestal) geen taal 
voor nodig.
ISBN 978-90-8696-317-1

DEEL 5

Ahmad wil aan het 
werk
Ahmad komt uit Syrië en spreekt 
nog niet zo lang Nederlands. 
Toch wil hij net als zijn vrienden 
werken bij de supermarkt. Maar 
wat als zijn Nederlands niet 
goed genoeg is?
ISBN 978-90-8696-320-1

DEEL 6

Omer en het 
vliegticket
Als Omers oma opeens heel ziek 
wordt, wil zijn moeder het liefst 
meteen naar Turkije. Maar er is 
geen geld voor een vliegticket. 
Gelukkig heeft Omer een 
oplossing.
ISBN 978-90-8696-329-4

SUPERRR V O O R  I S K / O K A N
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Mijn klas is een serie van tien korte verhalen over de leukste klas van het land. Bedoeld voor 
anderstalige kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs. 

=@Auteur: Annemarie Jongbloed =@Illustraties: Elisa Zee
=@Gebonden =@40 pagina’s, geïllustreerd. = Leesniveau A1+
=@Prijs:  € 8,95  per titel

DEEL 1

De hamster van 
Rawa
Rawa gaat een spreekbeurt 
houden in de klas. Over haar 
hamster, Gold. Maar dan wordt 
het opeens onrustig in de klas en 
loopt Gold weg.
ISBN 978-90-8696-308-9

DEEL 2

De muziek van 
Lahip
Lahip is niet blij. Want het lijkt 
wel of iedereen boos op hem 
is. Zijn vader, de juf, en eigenlijk 
de hele klas. Hoe moet dat nu 
verder?
ISBN 978-90-8696-306-5

DEEL 3

De telefoon van 
Teun
Teun is zijn telefoon kwijt. 
De telefoon die hij van opa 
heeft gekregen, vlak voor opa 
doodging. Hoe kan Teun nu het 
bericht bekijken dat opa voor 
hem heeft achtergelaten?
ISBN 978-90-8696-307-2

DEEL 4

De strijd van Umar
Als Yusuf zijn geheim aan 
Umar vertelt, raakt Umar in de 
war. Moet hij het tegen de juf 
vertellen? Of kan hij zelf iets voor 
Yusuf doen?
ISBN 978-90-8696-330-0

DEEL 5

Hanna zegt hallo
Hanna is nieuw op school, ze 
spreekt nog niet heel goed 
Nederlands. Maar waarom doet 
Umar net alsof hij haar helemaal 
niet hoort?
ISBN 978-90-8696-331-7

DEEL 6

Het schoolreisje
Verschijnt 13 juni
De klas gaat op schoolreis 
naar een pretpark! Yusuf, Lahip 
en Helen zitten samen in een 
groepje. Ze móeten bij elkaar 
blijven van de juf. Maar Helen wil 
niet in de achtbaan …
ISBN 978-90-8696-338-6

DEEL 7

De trui van Helen
Verschijnt 13 juni
Helen en Yasmin mogen iets 
schilderen voor Moederdag. 
Maar Helens moeder woont nog 
in Eritrea. Als Helen tijdens de 
pauze haar broer Simon ziet, 
weet ze wat ze gaat maken!
ISBN 978-90-8696-339-3

MIJN KLAS V O O R  I S K / O K A N
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Mijn leven is een serie boeken over zelfredzaamheid, geschreven in makkelijke taal. De opzet 
van de reeks is overzichtelijk. De methode zelfredzaamheid bestaat – op dit moment – uit 
16 tekstboeken van ieder 32 pagina’s. Een heldere opmaak, geschreven in duidelijke taal en 
geïllustreerd met afbeeldingen van jongvolwassenen. Gaat u met uw leerlingen aan de slag 
met een van deze delen? Dan kunt u ook het digitale lesmateriaal aanschaffen. 

@@Lespakket
Bij elke titel van Mijn leven is een digitaal lespakket 
beschikbaar dat u kunt printen. Het lesmateriaal stelt de 
leerlingen in staat actief met de inhoud aan de slag te 
gaan. De onderwerpen bevatten voldoende stof uit het 
dagelijks leven, zodat leerlingen hun persoonlijke invulling 
kunnen geven aan de opdrachten. In sommige opdrachten 
wordt een beroep gedaan op het samenwerkend 
vermogen van de klas, het lesmateriaal is verder gericht op 
individuele leerlingen. 
Bestelt u van één titel uit Mijn leven 20 of meer 
exemplaren? Dan krijgt u het digitale lesmateriaal gratis. 
Een klassenset van 20 exemplaren van één titel kost slechts  
€ 225,- inclusief een licentie op het lesmateriaal.

Mijn gevoelens
Gevoelens: we hebben ze allemaal. Maar soms is het lastig 
te weten hoe je je nu écht voelt. Je bent blij, maar ook 
zenuwachtig. Of je weet niet of je boos of verdrietig bent. Of 
je snapt niet waarom andere mensen raar tegen je doen. Je 
kunt van alles voelen, bijvoorbeeld geluk, angst of jaloezie. 
Sommige gevoelens herken je meteen. Maar andere 
gevoelens zijn moeilijker. Stel je voor: er is een leuk feest, en 
jij wordt niet uitgenodigd. Voel je je dan verdrietig? Boos? 
Teleurgesteld? Of alle drie tegelijk? Want dat kan ook. Wist 
je trouwens dat je gevoel vaak bepaalt wat voor humeur je 
hebt?

ISBN 978-90-8696-315-7

Ik en mijn vrienden
Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een 
probleem hebt? Vaak zijn dat je vrienden. Sommige mensen 
hebben veel vrienden, andere mensen hebben er maar een 
paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven. Maar hoe word 
je vrienden? En hoe blijf je vrienden?
In Ik en mijn vrienden lees je hoe je nieuwe mensen leert 
kennen. En hoe je vrienden met iemand kunt worden. Er 
staan ook tips in over dingen die je samen kunt doen. En je 
leest hoe je weet of je ‘foute’ vrienden hebt.

ISBN 978-90-8696-314-0

MIJN LEVEN

@@Onderwerpen die behandeld 
worden in de reeks Mijn leven:

=@Geldzaken

=@Vrije tijd

=@Etiquette

=@Internet

=@Verhuizen

=@Gezond leven

=@Liefde en relaties

=@Plannen

=@Administratie

=@Huishouden

=@Burgerschap

=@Keuken

=@Wonen

=@Gevoelens

=@Vrienden

=@Participeren

=@Democratie

=@Reizen

<  V O O R  P R O  B O V E N B O U W  E N  M B O  E N  O O K  V O O R  N T 2  >
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Mijn keuken
Of je nu een goede kok bent of nog geen ei kunt bakken, 
de keuken is een belangrijke plek in je huis. Dit boek vertelt 
de belangrijkste dingen over thuis koken. Zodat je veilig en 
gezond eten kunt klaarmaken. Mijn keuken staat boordevol 
tips. Waar je producten het beste kunt bewaren. Hoe je een 
boodschappenlijstje maakt. En naar welke winkels je kunt 
gaan. Je krijgt ook advies over het bereiden van voedsel. 
Hoe doe je dat zo schoon en veilig mogelijk? En wat doe je 
met restjes?

ISBN 978-90-8696-313-3

Ik ga op reis 
Verschijnt september
Je reist van en naar je werk, je gaat op vakantie, je gaat 
logeren. Allemaal verschillende manieren van reizen. Steeds 
moet je bedenken: Wat heb ik nodig? Wat neem ik mee? We 
hebben het over vliegen en treinreizen. Over een nachtje 
logeren en all inclusive naar de zon gaan. Over cadeautjes 
meenemen voor de gastheer/-vrouw en over geen 
nagelschaartjes in je handbagage. Over georganiseerde 
reizen en over een dagje naar de Efteling. En we leggen uit 
wat je nodig hebt: een ID of paspoort, reisverzekering, OV-
jaarkaart of OV-chipkaart. En we hebben het over de kosten 
van reizen.

ISBN 978-90-8696-324-9

Ik doe mee
Verschijnt juni
Meedoen in de maatschappij, op school, op je werk. Het lijkt 
zo vanzelfsprekend. We leven in een participatiesamenleving 
en we staan tolerant tegenover andersdenkenden. We zijn 
vóór integratie en we hebben respect voor andere culturen 
en achtergronden. Maar hoe werkt dat in de praktijk? 
Op school kun je bijvoorbeeld hulpmentor worden, of 
meepraten over dingen die in de leerlingenraad spelen. 
En buiten de school? Op je werk? In je buurt? Tijdens het 
sporten? Ook daar kun je actief meedoen.

ISBN 978-90-8696-325-6

De democratie en ik 
Verschijnt juni
In dit deel krijg je antwoorden op vragen als: Wat is 
democratie? Wat voor soort verkiezingen zijn er? Wat zijn 
mijn belangen? En hoe kan ik een keuze bepalen? Waar kan 
ik terecht als ik een probleem heb? Maar je leert ook over 
nepnieuws, reclame en manipulatie. 
In De democratie en ik gaan we ook in op je rechten en 
plichten als burger van Nederland. 
En we geven voorbeelden uit het dagelijks leven, zodat je 
merkt dat de democratie overal is.

ISBN 978-90-8696-326-3

Mijn agenda
Verschijnt september
In je agenda of in je telefoon zet je je afspraken. Dat 
noemen we plannen. Maar plannen is zoveel meer dan 
alleen je afspraken noteren. Want wanneer vraag je je 
paspoort aan? Hoe zorg je ervoor dat je je rijbewijs op 
tijd verlengt? En wanneer moet je een keuze maken 
voor je nieuwe zorgverzekering? En laat je dingen als je 
aansprakelijkheidsverzekering of je huur automatisch 
afschrijven van je bankrekening? Dan moet je er wel voor 
zorgen dat er voldoende geld op je rekening staat. Ook 
belangrijk: wanneer doe je je boodschappen als je de hele 
week werkt? En wanneer doe je de was? 

ISBN 78-90-8696-341-6

<  V O O R  P R O  B O V E N B O U W  E N  M B O  E N  O O K  V O O R  N T 2  >
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Wij ondersteunen de tweede taalleerder met deze extra makkelijke reeks. De reeks zal uit 10 
korte verhalen bestaan, die allemaal woorden bevatten die je in de aanloop naar leesniveau 
A1 wilt leren gebruiken en begrijpen. Veel oefenen helpt daarbij, en met deze serie geven 
wij nieuwkomers in één klap herkenning en kennis van de Nederlandse samenleving.  
Alle titels uit deze serie tellen 40 pagina’s, zijn gebonden en geïllustreerd. Geschreven door 
NT2-docent Johan van Caeneghem. Prijs:  € 8,95  per stuk.

DEEL 1 

Blij met jou
Twee avonden per week gaat Alina 
naar Nederlandse les. Op weg naar huis 
zitten ze er vaak: drie jongens. Ze doen 
niets, maar toch is Alina een beetje 
bang. Gelukkig wil een meisje van de 
cursus met haar meelopen.

ISBN: 978-90-8696-304-1

DEEL 2

De voetballer
Karim is op zoek naar werk. En hij kent 
nog niet zo veel mensen in zijn dorp. 
Dat verandert als hij Sofie ontmoet. Ze 
kan hem misschien niet helpen met 
het vinden van een baan. Maar wel met 
zijn grote wens: voetballen in een echt 
team.

ISBN: 978-90-8696-302-7

DEEL 3 

Een nieuwe baan
Samir is hard op zoek naar een nieuwe 
baan. Maar dat valt niet mee. Zijn oude 
buurvrouw Annie leeft met hem mee. 
Heeft Samir deze keer meer geluk? 
En wie is toch die vrouw die hij overal 
tegenkomt?

ISBN: 978v-90-8696-303-4

WOORDWINST

 Je raakt sneller vertrouwd met nieuwe woorden 

als je ze in de context van een verhaal aangeboden krijgt.

<  V O O R  N T 2  >
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DEEL 4

Samen eten
Ravi kan goed koken. Maar alleen eten 
vindt hij niet fijn. Hij gaat steeds vaker 
naar de frietkraam. Totdat er bij zijn 
Nederlandse les een feestje is. Iedereen 
moet iets lekkers meenemen. Nu kan 
Ravi eindelijk laten zien wat hij kan.

ISBN 978 90 8696 305 8

DEEL 5

Tot ziens! 
Verschijnt 16 mei
Een Somalisch gezin krijgt een fijne en 
betaalbare huurwoning toegewezen. In 
een flat. De oude Nederlandse buurman 
is een mopperkont. Maar als Nafi haar 
buurman helpt met de boodschappen, 
en hem uitnodigt voor een kopje thee, 
is hij al snel een stuk vriendelijker.  

ISBN 978-90-8696-321-8

DEEL 6 

Te laat
Verschijnt 16 mei
Taher heeft een baan in een andere 
plaats. Daarom reist hij met de trein 
naar zijn werk. Soms heeft de trein 
vertraging, en dan komt Taher te laat op 
zijn werk. Maar als een man aan Taher 
vraagt hoe hij een kaartje moet kopen, 
mist Taher zijn trein door zijn eigen 
schuld! De mannen gaan dan maar een 
kopje thee drinken.  

ISBN 978-90-8696-337-9

@@Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: info@eenvoudigcommuniceren.nl.
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In De Leesstraat nemen we korte en vaak extra makkelijke verhalen op voor jongeren en 
volwassenen. In deze reeks staat steeds één persoon centraal. Met onderstaande 4 titels 
bestaat het totale aanbod nu uit 13 titels. Alle boeken uit deze serie kosten  € 7,95  per stuk.

Daria voelt zich thuis
EMMA-IDA JOHANSSON

Verschijnt 16 mei
Als Daria door het park loopt, maakt een onbekende vrouw 
zomaar een praatje met haar. Dat is het begin van een 
vriendschap. Dat is fijn voor Daria, want hier heeft ze alleen 
haar kinderen, haar man is dood. De oude vrouw, Marit, 
heeft een hond, Ronja. Als Marit naar familie gaat tijdens 
kerst, past Daria op Ronja. En Marit neemt Daria mee naar 
het koor. Daar ontdekt Daria dat Nederlands zingen een 
stuk makkelijker is dan Nederlands praten. 

=@Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2 
=@Het verhaal telt 1600 woorden

ISBN 978-90-8696-334-8

Naar de top!
CHRISTINA WAHLDÉN

Verschijnt 16 mei
Nasima is de jongste van vijf dochters. Haar vader wil dat al 
zijn dochters naar school gaan. Ze wonen in het oosten van 
Afghanistan, aan de voet van de berggrens met Pakistan. 
Iedere dag lopen de vijf zusjes naar school. Nasima loopt 
altijd achteraan, ze ziet veel en neemt veel in zich op. Haar 
vader stimuleert haar leergierigheid, en vertelt haar dat 
als je iets heel graag wilt, het dan ook lukt. Hardop heeft 
Nasima al wel eens uitgesproken dat ze leraar wil worden. 
Maar diep in haar hart weet ze: ik kan rector worden.

=@Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2 
=@Het verhaal telt 14.000 woorden.

ISBN 978-90-8696-335-5

Niet bang zijn
BRITT ENGDAL

Verschijnt 16 mei
Alette heeft het moeilijk, ze lijdt aan een ongeneeslijke 
ziekte en moet een zware chemokuur ondergaan. Gelukkig 
staat haar man haar bij, en krijgt ze ook veel steun van 
haar dochters. Maar het mooiste nieuws is toch wel dat 
haar jongste dochter Hannah zwanger is. Hoewel Alette 
vaak bang is voor de toekomst, kan ze samen met haar 
man en kinderen ook genieten van de mooie momenten 
in hun leven. En daardoor lijkt de naderende dood minder 
bedreigend.

=@Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2 
=@Het verhaal telt 4000 woorden.

ISBN 978-90-8696-336-2

Nieuwkomers op de dijk
SUSANNE GANSER

Verschijnt 16 mei
Wilma wordt wakker van een heleboel herrie. Het is nog 
vroeg in het rustige straatje aan de dijk. Als ze gaat kijken 
wat er aan de hand is, ziet ze allemaal vreemdelingen en 
is de straat afgezet met een rood lint. Er komt een opvang 
voor vluchtelingen, hoort ze dan. Wilma is 77 en ze moet er 
niks van hebben. Maar dan valt ze opeens flauw en komt 
bij in de armen van een jonge vrouw die arts is en uit Syrië 
komt.

=@Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2 
=@@Het verhaal telt 13.000 woorden.

ISBN 978-90-8696-333-1

De Leesstraat

DE LEESSTRAAT <  V O O R  N T 2  >
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Typisch Nederlands
WILLEMIJN STEUTEL

Om je te oriënteren op de Nederlandse samenleving kun je 
op verschillende manieren naar Nederland kijken. In Typisch 
Nederlands hebben we geprobeerd al die facetten mee 
te nemen. Zo lees je over het Koningshuis, over onze dj’s, 
over de kleur oranje en over koeien in de wei. We slaan de 
molens en de klompen niet over, maar behandelen ook het 
homohuwelijk en euthanasie.
Voor nieuwkomers is dit boek extra leuk, omdat er ook 
reacties in staan van andere nieuwkomers op Nederlandse 
gebruiken en gewoontes.
Het boek staat vol met korte en makkelijk te lezen teksten, 
waardoor je met je cursisten ook goed begrijpend lezen 
kunt oefenen. Bovendien bieden de onderwerpen veel 
aanknopingspunten voor een groepsgesprek: hoe gaat dat 
bij jou thuis? Wat is nieuw voor jou? Wat is al bekend? 

=@Leesniveau A2/B1 =@128 pagina’s =@@Prijs:  16,50  
=@@Herziene en uitgebreide druk

ISBN 978-90-8696-103-0

Een leesclub voor laaggeletterden
HANK GRONHEID EN TINE DE LANGE

Verschijnt september 2018
In een leesclub ga je samen boeken lezen. 
Je vergroot je woordenschat, leert nieuwe 
mensen kennen en je praat met elkaar 
over verhalen. Ben je niet zo’n vaardige 
lezer? Dan is bijvoorbeeld deelnemen 
aan een leesclub belangrijk om je 
leesvaardigheid op peil te houden. 

In deze handleiding krijg je als begeleider 
van zo’n leesclub tips en trucs om de 
leesclub tot een succes te maken. We 
hebben het over de samenstelling van de 
groep, over de keuze van het geschikte 
materiaal en over omgaan met een 
leeshuiverige groep. Ook krijgt u tips om 
mensen naar uw leesclub te krijgen. 

Tenslotte krijgt u van ons een 
literatuurlijst (met daarin aandacht voor 
de verschillende lezers: Nt1, Nt2, mannen, 
vrouwen, oud en jong).

Lezen is belangrijk 
voor het verbeteren 

en vasthouden van je 
leesniveau

<  V O O R  B E G E L E I D E R S / D O C E N T E N  >

<  V O O R  N T 2  >
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Verloren Grond
MURAT ISIK
Het verhaal gaat over Mehmet, een jongen die opgroeit 
in het Turkije van de jaren ’50 van de vorige eeuw. Zijn 
familie is Armeens-Turks. Zijn vader is naast boer ook de 
verhalenverteller van het dorp. Het noodlot slaat toe als 
zijn vader een been verliest. Met het been is zijn vader ook 
zijn persoonlijkheid kwijt. 

Er kwamen veel mensen langs. En mijn vader
vertelde steeds opnieuw zijn verhaal. Het was al
laat toen de laatste mensen weggingen.
Het werd weer stil in huis.
Mijn vader en ik keken elkaar aan.
‘Ben je moe?’, vroeg hij. ‘Nee’, zei ik.
‘Ik wel’, zei mijn vader. ‘Ik kan mijn eigen verhaal
niet meer horen.’

Mehmet moet de verwachtingen van zijn vader 
waarmaken. Hij moet minstens arts worden. Maar wie zorgt 
er dan voor het land en de dieren? 
Een verhaal over pijn en verlies, maar ook een verhaal vol 
liefde, vriendschap en hoop.

=@Het leesniveau van dit verhaal is A2/B1  
=@Reeks: Leeslicht

Het verhaal telt 88 pagina’s  | Prijs:  13,50 | ISBN 978-90-8696-286-0

De juiste man
MAX VAN OLDEN

Je kent ze wel, die collega’s die altijd teveel drinken, altijd 
de verkeerde opmerkingen maken, geen klap uitvoeren 
en toch de top bereiken. Zo’n collega heeft Oscar op het 
advocatenkantoor waar hij werkt ook; Alexander. Als ze na 
een cursus een afzakkertje nemen, blijft het voor Alexander 
niet bij eentje. Op weg naar huis scheurt Alexander Oscar 
keihard voorbij. 
Even later stort Oscars wereld compleet in elkaar: zijn 
zoon is slachtoffer van een hit and run. De dader wordt 
nooit gevonden, maar Oscar is ervan overtuigd dat het 
Alexander was. Hij kan het alleen niet bewijzen. Hij raakt 
aan lager wal, en zijn huwelijk strandt. Twintig jaar later 
krijgt hij onverwachts de kans wraak te nemen …

=@Leesniveau B1 
=@Reeks: Misdadig

96 pagina’s | Prijs:  12,00  | ISBN 978-90-8696-322-5

<  V O O R  I E D E R E E N  >
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Verhalen uit Oost-Europa
SANDRA VAN DER STEGE
Verschijnt 18 april
Volksverhalen worden vaak al honderden jaren 
doorverteld. Voor veel mensen zullen de verhalen uit onze 
serie Volksverhalen dan ook zeer herkenbaar zijn. Ook al 
zijn er per taalgebied of land vaak grote verschillen. 
In Verhalen uit Oost-Europa staan bekende sprookjes uit 
onder andere Polen en Tsjechië. Zo lees je over de draak 
van Krakau en het huis van dokter Faust in Praag. In het 
boek staan ook volksverhalen uit Bulgarije, Roemenië en 
Servië. Zo kan een hondje in een prins veranderen, en wijst 
een droom je de weg naar een schat. Sommige verhalen 
lijken wel wat op de sprookjes van Grimm, maar zijn veel 
ouder. Grappig, leerzaam, geschreven in makkelijke taal en 
geïllustreerd. 

=@Leesniveau A2/B1 
=@Reeks: Volksverhalen

Prijs:  16,50  | ISBN 978-90-8696-327-0

Interessante kunstvormen
WILLEMIJN STEUTEL
We hadden al een deel in de Top 15-reeks over kunst: 
Bijzondere Musea. In dit deel: Interessante Kunstvormen, kom 
je meer te weten over kunst. Kunst is namelijk niet alleen 
wat in musea hangt, maar ook het design van je kleding, of 
van je fiets of je bril kan een vorm van kunst zijn.
In dit boek lees je over vijftien verschillende kunstvormen. 
Van kunst uit de middeleeuwen tot graffiti. En van klassieke 
muziek tot cabaret. Je leest over Leonardo Da Vinci en 
over Martin Garrix. Wedden dat kunst je meer boeit dan je 
dacht?

=@Leesniveau A2/1F 
=@Reeks: Top 15

Aantal pagina’s 40 | Prijs  € 13,50  | ISBN 978-90-8696-319-5

<  V O O R  I E D E R E E N  >



Onder het motto ‘lezen is voor iedereen’ maakt uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren kranten en boeken voor mensen voor 
wie lezen niet vanzelfsprekend is. Al onze uitgaven kenmerken 
zich door begrijpelijk taalgebruik en een heldere vormgeving. 

@@School- of instellingsabonnement 
op de kranten 

Hieronder vindt u de tarieven voor schooljaar 
2018/2019*
=@1 exemplaar, geen lesbrief € 80,00
=@2-4 exemplaren, met lesbrief € 64,00
=@5-9 exemplaren, met lesbrief € 53,00
=@10-14 exemplaren, met lesbrief € 47,50
=@15 of meer exemplaren, met lesbrief € 36,00 
=@50 of meer exemplaren, met lesbrief € 28,00
=@100 of meer exemplaren, met lesbrief € 25,00

*  Prijzen per exemplaar
** Bij een groepsabonnement kunt u zich 

aanmelden voor de digitale weekkrant:  
info@eenvoudigcommuniceren.nl

Abonneer je op een  
van onze kranten!

Voor Nt2 en ISK is dat de Start!-krant of de Basic.

Voor Praktijkonderwijs of Nt1 is dat  
de PrO-krant of de Werkze.

Wekelijk nieuws in je mailbox?  
Abonneer je dan op  
de digitale weekkrant** 

VOLG ONS OP FACEBOOK, LINKEDIN EN TWITTER

Eenvoudig Communiceren | Lezen voor iedereen
Postbus 10208
NL - 1001 EE Amsterdam
Telefoon: 0031 (0)20 520 60 70
info@eenvoudigcommuniceren.nl
info@lezenvooriedereen.be

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

eenvoudigcommuniceren.nl 
lezenvooriedereen.be

KRANTEN


