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Verwacht in de Week van de Alfabetisering 
(7-13 september 2020)
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren bestaat 25 jaar! In dit jubileumjaar komen we met 
drie bijzondere uitgaven in de serie Leeslicht! 

NICK HORNBY

About a boy 
U kent vast de bekende film About a 
boy wel, met Hugh Grant. Het gaat 
over een vrijgezel Will, die even 
een jongetje ‘leent’ om naar een 
bijeenkomst voor alleenstaande 
ouders te gaan. Met als enig doel … 
een date met een vrouw te regelen. 
Marcus, het jongetje in kwestie, blijkt 
loyaal aan Will, en betrekt hem bij 
zijn problematische thuissituatie. 
Ook op school loopt alles niet lekker 
voor Marcus. Will stapt over zijn ego 
heen en helpt Marcus. Romantisch, 
grappig en lekker leesvoer!

978-90-8696-518-2 | ca 96 pagina’s  
 € 15,00  

MARION DÖBERT

Niemand ziet mij
De laaggeletterde Jakob weet zijn 
handicap goed te verbergen. Totdat 
alles opeens in de soep loopt. Hij 
raakt zijn baan kwijt, zijn vrouw 
gaat bij hem weg en hij verliest het 
contact met zijn zoon. Talent heeft 
hij wel. Hij kan perfect tuinieren en 
schildert prachtig. Als hij in een grote 
Engelse tuin werkt, en een beetje 
geholpen wordt door de Engelse 
landlady, verandert zijn leven voor 
de derde keer. Hij exposeert en zijn 
zoon komt hem bezoeken.

ISBN 978-90-8696-519-9 | ca 80 pagina’s 
 € 13,50  | verschijnt september 2020

YVONNE KROONENBERG

Ik lees nooit een boek
Iedereen kent haar, de schrijfster 
Yvonne Kroonenberg. Voor 
Eenvoudig Communiceren schreef 
zij tijdens dit jubileumjaar haar 
herinneringen over lezen op. 
Over leesplankjes en kronkelende 
rivieren. Over meisjesboeken en 
iPads. Gelardeerd met verhalen over 
laaggeletterdheid, over het nut van 
voorlezen en over de liefde voor 
geschreven taal. Elk stukje is een 
afzonderlijk te lezen verhaal, en zo 
kun je tijdens je les iedere dag een 
stukje lezen met je groep. Zomaar. 
Omdat lezen zo fijn is!

ISBN 978-90-8696-517-5 | ca. 96 pagina’s  
 € 14,50  | verschijnt september 2020

VERSCHIJNT  
SEPTEMBER 2020

VERSCHIJNT  
SEPTEMBER 2020

VERSCHIJNT  
SEPTEMBER 2020

Ook  
verfilmd
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WELKOM!

Voor het derde jaar op rij kiest Uitgeve-
rij Eenvoudig Communiceren voor een 
‘doorlopende leeslijn’: van taalniveau 0 
via A1 en A2 naar B1 of 1F. En dat werkt, 
blijkt uit onderzoek dat begin 2020 werd 
gepresenteerd op het wetenschappelijk 
congres van Stichting Lezen. Wat ook 
werkt? Lezen op thema. En het aanrei-
ken van titels gebaseerd op de interesse 
van de leerling of cursist. Allemaal zaken 
waar EC zich al jaren sterk voor maakt, 
en die worden weerspiegeld in deze 
catalogus.

De grootste uitdaging blijft: hoe krijg 
– en houd – je kinderen aan het lezen? 
Het antwoord is bekend: door een kind 
– elk kind! – positieve leeservaringen te 
geven. Een mooie stimulans voor het 
primair onderwijs is ‘De schoolschrijver’. 
Net als ‘Er was eens’ voor het voortgezet 
onderwijs en het mbo. 

En dan is er onze hartverwarmende 
nieuwe serie ‘Het talent van …’ Een  
serie voor de bovenbouw van het primair 
onderwijs, maar ook leuk om te lezen 
voor brugklassers. Coole thema’s, vette 
illustraties, korte zinnen en geen moeilij-
ke woorden. Zo wordt lezen (weer) leuk, 
en dat geeft een kind zelfvertrouwen. 
U leest meer over deze serie op  
pagina 16.

Nagenoeg al onze boeken hebben 
het Keurmerk Makkelijk Lezen

LEESNIVEAUS
In deze catalogus hanteren wij een dubbele aanduiding van het leesniveau, namelijk het  Europees Referentiekader voor 
Talen (ERK) en de bevindingen van de commissie Meijerink.  
Deze tabel geeft aan welk leesniveau overeenstemt met welk onderwijsniveau.

AUTEURSRECHT
Het is niet toegestaan om (delen 
uit) onze uitgaven te kopiëren, te 
vermenigvuldigen of te verspreiden.

V A N  0  N A A R  A 2
WoordWinst; lezend op weg naar A1 pagina  7
Beeldboek pagina  8
Een dag in … pagina  9
Mijn klas pagina  10
Heftige Historie pagina  11
Picture this pagina  11
Superrr  pagina  12
Flitsen pagina  13
De Leesstraat pagina  14

J O N G E R E N  V A N  A 2 / B 1  O F  1 F 
Het talent van … pagina  16
Schaduw-reeks pagina  17
Reality Reeks pagina  18
Bestsellers pagina  20
Thuisfront pagina  22
Daar kun je op rekenen! - BoekenBoeien.nl pagina  23
Veertien -  De tijd van je leven pagina  26

B O E K E N  O P  T H E M A
Verhalen van nieuwkomers  pagina  27
Klassiekers uit de wereld  pagina  28
Tweede Wereldoorlog pagina  30
Slavernijverleden  pagina  31
Spannend pagina  32
Bestsellers pagina  34
Vlaamse reuzen pagina  36
Literatuur voor beginners pagina  38
Over de liefde pagina  40

NON-FICTIE   VANAF PAGINA 41

INHOUDSOPGAVE F IC TIE

Europees Referentiekader (ERK) A1 A2 (begin) A2 (eind) B1 (begin) B1 (eind)
Meijerink - op weg naar 1F 1F boven 1F, op weg naar 2F 2F
Primair onderwijs (NL) groep 3-4 groep 5-6 groep 7-8 vmbo-k/g/t: jaar 1-2 -
Voortgezet onderwijs (NL) - vmbo-BBL: jaar 1

Praktijkonderwijs
vmbo-BBL: jaar 1-2
Praktijkonderwijs

vmbo-BBL: jaar 3-4
vmbo k/g/t: jaar 1-2
Praktijkonderwijs (beste leerlingen)

vmbo-t jaar 4
havo: jaar 1-3
vwo: jaar 1-2

Beroepsonderwijs (NL) - Entree-opleiding - mbo niveau 1 mbo niveau 2
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Ter ere van het 25-jarig bestaan van Eenvoudig Communiceren 
is de eenmalige glossy RALF in het leven geroepen: het 
jubileumnummer dat voor de gelegenheid is opgezet. Op 16 
januari 2020 werd RALF gelanceerd. Lees hier enkele highlights 
uit de RALF:

25 jaar Eenvoudig Communiceren
Vijfentwintig jaar geleden bestond laaggeletterdheid officieel nog niet 
in Nederland. Ook de emancipatie van mensen met een verstandelijke 
handicap stond nog in de kinderschoenen. Eenvoudig Communiceren 
had dus nog een behoorlijk lange weg te gaan, die niet altijd even 
makkelijk bewandelbaar was. Zo dreigde de Okee-krant, opgezet voor 
en door gehandicapten, op een zeker moment te verdwijnen door 
geldgebrek. Abonnementen slijten bleek een opgave. De doelgroep 
was niet gewend aan een abonnement, of had er het geld niet voor. 
Ralf Beekveldt schreef fondsen en geldschieters aan, maar breidde 
ondertussen ook uit. Er werden andere kranten opgezet, die zich op 
alle mogelijke doelgroepen met een taalachterstand richtten. Stap voor 
stap won Eenvoudig Communiceren terrein.

Anno nu is Eenvoudig Communiceren een 
reguliere uitgeverij. Met, net als vrijwel alle 
andere uitgeverijen in Nederland, een plaats 
in CB Logistics in Culemborg, waar vanuit de 
boeken naar bibliotheken en boekhandels in 
Nederland gedistribueerd worden. Eenvoudig 
Communiceren is een zelfstandig draaiende 
onderneming geworden, met nog steeds 
de maatschappelijke inzet als belangrijkste 
uitgangspunt. En daar zijn we trots op!

	@Bij bestellingen van meer dan  € 50,- wordt RALF gratis opgelegd. Komt u naar een 
van de congressen of bijeenkomsten waar Eenvoudig Communiceren ook aanwezig 
is? Dan kunt u een exemplaar ophalen bij onze stand.
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WoordWinst is een reeks van tien korte verhalen op een taalniveau onder A1, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de woordenlijst van Boom NT2, zie nt2.nl.

Lezen op weg naar A1 is leuk met de herkenbare verhalen van NT2-docent Johan van 
Caeneghem. Je blijft als lezer dicht bij jouw eigen ervaringswereld. Dichtbij de dingen 
waar je als nieuwkomer mee te maken hebt. Lezen in je nieuwe taal is ook nuttig. Met 
WoordWinst oefen je in begrijpend lezen met teksten die aansluiten bij jouw taalmethode. 

= kleine boekjes = harde kaft = 40 pagina’s = geïllustreerd door Rowan van Gemen =   € 8,95    

De voetballer
ISBN 978-90-8696-302-7

Blij met jou
ISBN 978-90-8696-304-1

Een nieuwe baan
ISBN 978-90-8696-303-4

Samen eten
ISBN 978-90-8696-305-8

Tot ziens
ISBN 978-90-8696-321-8

Te laat 
ISBN 978-90-8696-337-9

Dag na dag
ISBN 978-90-8696-353-9

Beterschap!
ISBN 978-90-8696-352-2

Op de fiets
ISBN 978-90-8696-354-6

Fijne verjaardag!
ISBN 978-90-8696-355-3

WOORDWINST
lezend op weg naar A1

V A N  0  N A A R  A 2
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Beeldboek is een serie korte, heel eenvoudige verhalen. Foto’s ondersteunen de tekst. Op 
de pagina’s staan gemiddeld niet meer dan tien zinnen. Elk verhaal draait om een 
hoofdpersoon die iets bijzonders meemaakt. Met deze boeken kunnen volwassen 
beginnende lezers ‘leeskilometers’ maken. Johan van Caeneghem, auteur van de reeks, is 
docent NT2. Fotografie: Edwin Wiekens. 

= ca. 50 pagina’s = leesniveau A1 + = geïllustreerd =  € 10,00 

De man van de bloemen 
Zeg het met bloemen

ISBN 978-90-8696-291-4

De ontmoeting 
Reda maakt vrienden

ISBN 978-90-8696-290-7

Het verhaal van Betty 
Geld gevonden, wat nu?

ISBN 978-90-8696-109-2

Het verhaal van Jens 
 Jens wordt achtervolgd

ISBN 978-90-8696-200-6

Het verhaal van Kaat 
Kaat helpt een dakloze

ISBN 978-90-8696-140-5

Het verhaal van Kim 
Koolmonoxidevergiftiging

ISBN 978-90-8696-195-5

Het verhaal van Marco
Marco brengt pakjes rond

ISBN 978-90-8696-122-1

Het verhaal van Mariam
Mariam neemt de tram

ISBN 978-90-8696-227-3

Het verhaal van Nikki 
Nikki is slechtziend

ISBN 978-90-8696-151-1

Het verhaal van Rita 
Rita raakt een oorbel kwijt

ISBN 978-90-8696-226-6

Het verhaal van Sam 
Sam schrikt wakker

ISBN 978-90-8696-104-7

Het verhaal van Tom 
Tom krijgt een ongeluk

ISBN 978-90-8696-085-9

BEELDBOEK E X T R A  M A K K E L I J K
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De 12-delige serie Een dag in … is speciaal geschreven voor inburgeraars. Ieder deel 
speelt zich af in een andere maand van het jaar. Alle verhalen zijn geschreven op 
leesniveau A1, en elke hoofdpersoon heeft een andere nationaliteit. Geïllustreerd. 

= Willemijn Steutel =   € 12,00   

Achmed zingt een lied 
Achmed is 17 jaar. 
Hij komt uit Libië 
en woont al twee 
jaar hier. Toch kent 
hij nog niet veel 
mensen. Al zijn 
vrienden zijn in 
Libië. Achmed speelt 
iedere dag voor hen 
op zijn gitaar en zet 
filmpjes van zijn muziek op YouTube. 
Dan krijgt hij fanmail van iemand uit zijn 
woonplaats!

ISBN 978-90-8696-483-3

Jiang danst 
Jiang en Dong 
komen uit China. 
Jiang werkt in een 
naai-atelier. Maar 
Dong is zijn baan net 
kwijt. Als Jiang haar 
laatste geld uitgeeft 
aan een souvenir 
wordt Dong boos. 
Hoe gaan ze nu hun 
rekeningen betalen?

ISBN 978-90-8696-481-9

Joseph op de markt 
Joseph maakt graag 
een praatje met Siem 
van de viskraam 
op de markt. Want 
in Senegal, waar 
Joseph vandaan 
komt, zijn veel 
mannen visser. Siem 
vindt het leuk om 
met Joseph te praten 
en nodigt hem uit 
voor een haringfeest.

ISBN 978-90-8696-484-0

Sinem en het water 
Het is ramadan, en 
het is bloedheet. De 
Turkse Sinem maakt 
eten voor als de zon 
onder is. Cem, haar 
zoon van 13, doet 
voor het eerst mee 
met de ramadan. Hij 
wil met zijn vrienden 
gaan zwemmen in 
de rivier. Maar is dat wel een goed idee 
op een lege maag?

ISBN 978-90-8696-485-7

Laura heeft haast
Laura en Bart zijn 
met hun kinderen op 
weg naar Italië. Want 
daar gaat Laura’s zus 
trouwen met haar 
grote liefde Martina. 
Fien, de dochter van 
Laura en Bart, mag 
bruidsmeisje zijn. 
Toch zijn ze niet blij, 
want ze staan in de file en er komt rook 
uit de auto.

ISBN 978-90-8696-486-4 | verschijnt in juni 2020

Anarosa vindt een hond 
Een dag in januari 
gaat over de 
Spaanse Anarosa. 
Zij heeft twee 
kinderen en 
woont met haar 
Nederlandse man 
in Deventer. Als een 
hondje meeloopt 
naar hun huis, gaan 
ze op zoek naar de 
eigenaar.

ISBN 978-90-8696-368-3

Tulio valt
Sofia en Tulio 
hebben een 
kapperszaak in 
Rotterdam. Ze 
wonen nog maar 
twee jaar hier. 
Ze komen uit 
Colombia, uit de 
hoofdstad Bogota. 
Daar is het iedere 
zondag ciclovia; iedereen gaat dan 
fietsen of skeeleren. Tulio doet dat in 
Rotterdam ook. Zijn zus Sofia vindt het 
maar niks.

ISBN 978-90-8696- 509-0 | verschijnt in augustus 2020

Oleck wil een auto 
Een dag in februari 
gaat over de Poolse 
Oleck. Hij spaart 
voor een auto, 
om daarmee zijn 
verloofde te gaan 
bezoeken. Als hij 
eindelijk voldoende 
geld heeft, gebeurt 
er een ongeluk.

ISBN 978-90-8696-369-0

Mohammed is alleen 
Mohammed is 
alleen gaat over 
Mohammed. Hij 
woont al een tijdje 
in Nederland, 
maar zijn vrouw en 
dochtertje nog niet. 
Mohammed voelt 
zich eenzaam, en 
denkt steeds aan 
zijn gezin. Dat maakt 
de Nederlandse les nóg lastiger ...

ISBN 978-90-8696-477-2

EEN DAG IN …E X T R A  M A K K E L I J K
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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

Op schoolreis
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
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

DEEL 8

Jasmin en de sleutel
De klas krijgt een invalmeester. Hij 
heet Joost en hij doet niet aardig. 
Dus gaat de klas hem voor de gek 
houden.

ISBN 978-90-8696-358-4

DEEL 9

Chemno en de soldaat
Chemno is veel te laat, hij rent de 
klas binnen en ziet dat er gevochten 
wordt. En iedereen staat erbij te 
lachen!

ISBN 978-90-8696-366-9

DEEL 10

Ermina en de taart
Er gebeurt van alles tijdens die 
laatste les voor de vakantie. Ermina 
en Rawa gaan zelfs autorijden! 
Gelukkig heeft de juf er niets van 
gemerkt.

ISBN 978-90-8696-367-6

MIJN KLAS V O O R  I S K / O K A N
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PIC TURE THIS

Een flitsende jongerenserie met veel beeld en weinig 
tekst. Leuk voor ISK/OKAN. 

= Leesniveau: A1/A2 = Gebonden = Geïllustreerd

Gedumpt
DEE PHILIPS
Gedumpt gaat 
over Sarah. Zij 
wacht in het park 
op haar vriendje 
Chris. Maar Chris 
komt altijd te laat. 
Houdt hij wel echt 
van haar?

ISBN 978-90-8696-107-8 | 44 pagina’s |  € 12,00 

X-Factor
DEE PHILIPS
X-factor gaat over 
Peter. Hij en zijn 
vrienden zitten in 
de band The Angel 
Sharks. Eindelijk is 
het zo ver: er komt 
iemand van een 
platenmaatschappij kijken!

ISBN 978-90-8696-108-5 | 44 pagina’s |  € 8,95 

E X T R A  M A K K E L I J K

In de geschiedenis vinden we vaak dingen terug die we ook in deze tijd nog herkennen. 
Ook biedt kennis van de geschiedenis ons de kans te leren van het verleden. De serie 
Heftige Historie is geschikt voor jongeren vanaf een jaar of tien, én voor volwassenen.  
De illustraties vertellen, samen met de extra eenvoudige en korte tekst, een verhaal uit de 
wereldgeschiedenis. Dat kan gaan over de rooftochten van de Vikingen of piraten, over de 
strijd van de gladiatoren, of over het leven aan boord van de Titanic. Ook over de slavernij 
en de Holocaust wordt verteld. 

Het unieke van deze serie is dat de lezer alle verhalen leest vanuit één hoofdpersoon, en zo 
als het ware alles zelf meemaakt en ontdekt. Deze serie heeft een vergelijkbaar leesniveau 
als de serie Flitsen. Achter in ieder deel staat informatie over de tijd waarin het verhaal 
speelt, evenals discussie- en groepsopdrachten.

= 48 pagina’s  = Het leesniveau ligt tussen A1 en A2 (ERK), onder richtgraad 1.2 (VL) 
= prijs:  € 10,-  | bij afname van minimaal 10 exemplaren:  € 9,- 

Gladiator 
ISBN 978-90-8696-218-1

De Holocaust 
ISBN 978-90-8696-178-8

Piraat 
ISBN 978-90-8696-219-8

Viking 
ISBN 978-90-8696-220-4

De ontsnapping 
ISBN 978-90-8696-179-5

De Titanic 
ISBN 978-90-8696-180-1

HEFTIGE HISTORIE
	@Koop nu de hele serie Heftige 
Historie voor maar € 50,-!

E X T R A  M A K K E L I J K

De blauwe gitaar
KARINE JEKEL
Vier korte verhalen voor 
(anderstalige) kinderen van 
10 - 12 jaar, gebonden en 
geïllustreerd
Het titelverhaal 
gaat over Ali. 
Hij wil een 
cadeau voor 
zijn broer 
kopen: een 
blauwe gitaar. 
Maar hij heeft 
niet genoeg geld. Zijn vriend 
Bram weet een oplossing.

ISBN 978-90-8696-476-5 | 40 pagina’s  
  € 12,00 

NIEUW
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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

DEEL 7

Elena in het pretpark
De collega’s van supermarkt De Giraf 
besluiten op een vrije dag naar het 
pretpark te gaan. Elena vindt het 
spannend, een uitje met Rik ...

ISBN 978-90-8696-359-1

DEEL 8

Daan gaat vissen
Vandaag is het zondag. De vrienden 
van Daan uit de supermarkt zijn 
allemaal druk. Daan wil ook iets doen. 
Hij gaat vissen! Maar wat hij dan vangt 
…

ISBN 978-90-8696-364-5

DEEL 9

Rik en Elena 
En dan is het zomer. Eindelijk! Veel 
vrienden van supermarkt De Giraf zijn 
op vakantie. Maar Rik gaat eerst twee 
weken werken. En Elena ook! Rik heeft 
er zin in. 

ISBN 978-90-8696-357-7

DEEL 10

School in de supermarkt
Ahmad gaat na de zomervakantie 
weer naar school. Iedereen moet een 
presentatie geven, en Ahmad doet het 
over zijn werk bij De Giraf. Wat is het 
leuk dat de hele klas een rondleiding 
krijgt van de chef!

ISBN 978-90-8696-365-2

SUPERRR V O O R  I S K / O K A N
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E X T R A  M A K K E L I J KFLITSEN

Een reeks boeken, speciaal geschreven en geïllustreerd voor jongeren die net Nederlands 
leren: dat is Flitsen. De verhalen zijn erg eenvoudig en gaan over alledaagse dingen waar 
jongeren mee te maken kunnen krijgen. De flitsende illustraties ondersteunen de tekst en 
vergroten het tekstbegrip. De auteurs zijn NT2-docent. 

= 48 pagina’s = Het leesniveau ligt tussen A1 en A2 (ERK), onder richtgraad 1.2 (VL) 
= prijs:  € 10,-  | bij afname van minimaal 10 exemplaren:  € 9,- 

JOHAN VAN CAENEGHEM

Hartendief
Nina is brutaal. Ze durft alles. Fien niet. 
Fien vindt Nina’s acties vaak niet leuk. Maar 
Nina geeft haar wél zelfvertrouwen. En 
dat kan Fien goed gebruiken nu Bram het 
heeft uitgemaakt.

56 pagina’s | ISBN: 978-90-8696-295-2

MIRJAM EPPINGA

Een weekend alleen
Nicole mag een weekendje op de hond 
en het huis passen. Samen met haar broer 
Mitch van 18. Nicole vraagt haar vriendin 
Sara om ook te komen. En dan krijgen ze 
nóg meer bezoek …

56 pagina’s | ISBN: 978-90-8696-294-5

JOHAN VAN CAENEGHEM

Voor de klas
De vader van Lars heeft een andere baan, 
daarom zijn ze verhuisd. Nu moet Lars 
naar een andere school. Als hij de nieuwe 
lerares Frans helpt met het dragen van wat 
zware mappen, gaan een paar jongens hem 
pesten. Dan wordt het zadel van zijn fiets 
gestolen. Gelukkig heeft klasgenote Shana alles gezien.

53 pagina’s | ISBN 90-978-8696-216-7

MIRJAM EPPINGA

De laatste rit
De voetbalploeg van Daan heeft gewonnen. 
Samen met enkele teamgenoten gaat hij 
de overwinning vieren. Na het avondje uit 
neemt hij de laatste bus naar huis. Maar hij 
valt in slaap achterin de bus.

48 pagina’s | ISBN 978-90-8696-181-8

MIRJAM EPPINGA 

Alleen met haar
Tom denkt de hele dag aan Eva. Hij is te 
verlegen om haar mee uit te vragen. Een 
berichtje sturen durft hij wel. Maar dan appt 
hij per ongeluk Eva’s vriendin Elise...

45 pagina’s | ISBN 978-90-8696-184-9

JOHAN VAN CAENEGHEM

In het donker
Bens zusje Tess is dood. Ze zat achterop bij 
Maikel toen zijn motorfiets uit de bocht vloog. 
Iedereen zegt dat het een ongeluk was. Maar 
Ben wil wraak.

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-185-6

MIRJAM EPPINGA 

Op de goede weg
Davey heeft dringend geld nodig. Een bijbaan 
is snel gevonden. Maar werken blijkt lastiger 
dan hij dacht. Bedienen in een restaurant, 
kranten bezorgen, het valt allemaal niet mee. 
Is er dan niets waar Davey goed in is?

51 pagina’s | ISBN 978-90-8696-183-2

MIRJAM EPPINGA

Nieuw in Nederland
Alicia komt uit Brazilië. Ze is net verhuisd, om 
bij haar moeder in Nederland  te gaan wonen. 
Alice vindt Nederlands maar een raar taaltje, 
en dan moet ze op school ook nog eens 
alleen maar Nederlands praten! Haar eerste 
schooldag valt niet mee. Gelukkig ontmoet ze 
in de bus terug naar huis een vrouw uit Angola!   

45 pagina’s | ISBN 90-978-8696-217-4

JOHAN VAN CAENEGHEM

Vlinder
Eef is een sportief meisje. Ze doet aan 
hardlopen en klassiek ballet. Maar dan 
ontmoet ze Rob. Die doet aan boksen. Het 
blijkt dat Eef ook goed is in boksen. Ze slaat 
stiekem haar danslessen over om naar de 
boksschool van Rob te gaan.

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-182-5

JOHAN VAN CAENEGHEM 

Stiekem verliefd
Merel vindt Roy al jaren leuk. Maar hij heeft 
altijd vriendinnen. Ze maakt vast geen kans. 
Maar dan komt Roy naar de kermis waar Merel 
werkt. Zijn ze stiekem verliefd op elkaar?

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-187-0 
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In De Leesstraat nemen we korte en vaak extra makkelijke verhalen op. In deze reeks 
staat steeds één persoon centraal. De serie bevat geschikte titels voor alle (jong)
volwassen lezers die nog niet zo goed kunnen lezen.

= aantal pagina’s varieert = leesniveau A1/A2 =   € 7,95 

 

KALLE GÜETTLER

Iwan en Anne 
Iwan zit op de middelbare school in een vreemde omgeving 
en zijn zusje zit net in de brugklas. Zij heeft meteen veel 
vrienden. Iwan niet. Hij wordt gepest.

ISBN 978-90-8696-256-3 

GULL ÅKERBLOM 

Hanna’s verjaardag
Hanna wordt 50!

ISBN 978-90-8696-258-7

GULL ÅKERBLOM 

Dansen in de regen
Hanna viert feest

ISBN 978-90-8696-271-6

SUSANNE GANSER

Herrie in Huize  
Avondrood
Oud worden is geen lolletje. Dat ondervindt meneer De Vries 
aan den lijve. Hij woont namelijk in Huize Avondrood, een 
verzorgingshuis. Als zijn nieuwe buurman een oude bekende 
blijkt te zijn, weet hij zich helemaal geen raad meer. Hoe gaat 
dat aflopen?

ISBN 978-90-8696-356-0

SUSANNE GANSER 

Nieuwkomers op de 
dijk
Angst voor verandering

ISBN 978-90-8696-333-1

BRITT ENGDAL 

Niet bang zijn
Het leven en de dood

ISBN 978-90-8696-336-2

E X T R A  M A K K E L I J KDE LEESSTRAAT

De Leesstraat
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ANNELIE DREWSEN 

Ren, Amina, ren!
Hardlooptalent ontdekt

ISBN 978-90-8696-259-4

CHRISTINA WAHLDÉN 

Naar de top
De dromen van de Afghaanse 
Nasima

ISBN 978-90-8696-335-5

EMMA-IDA JOHANSSON 

Daria voelt zich thuis
Vriendschap tussen twee culturen

ISBN 978-90-8696-334-8

PHILIPPE POZZO DI BORGO 

Een onverwachte 
vriendschap
Vrienden voor het leven 
(lightversie)

ISBN 978-90-8696-263-1

SOFIA BERGVALL 

De blinde bloemist
Alice krijgt een kans

ISBN 978-90-8696-274-7

JOHANNA IMMONEN 

Zorgen voor Mies
Mies heeft thuishulp

ISBN 978-90-8696-257-0

CHRISTINA WAHLDÉN 

Je leven op het spel
Vluchten naar veiligheid

ISBN 978-90-8696-273-0

BIM WIKSTRÖM 

Nieuwe buren
Vrienden heb je nodig

ISBN 978-90-8696-272-3
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A 2HE T TALENT VAN …

‘Het talent van ...’ is een nieuwe serie voor lezers van 10 tot 12 jaar. Wie ziet het talent van 
dat ene kind? Dat zich verzet en opstandig is, of eenzaam en verdrietig? Of dat juist altijd 
opvallend behulpzaam en zorgzaam is? Op een speelse manier laten de schrijvers van deze 
serie jongeren en hun omgeving ervaren dat elk mens talenten heeft. En zij moedigen 
aan om die talenten te ontdekken en te gebruiken. Het leesniveau ligt onder 1F, rond AVI 
midden 7.

MARLIES VERHELST

In de spotlights
De 13-jarige Noor kan 
uren voor de spiegel 
zitten en lekker haar 
make-up doen. En als 
ze niet in de weer is 
met kwasten, poeders 
en oogschaduw, kijkt 
ze beautyvlogs. Noor is 
echt goed met kapsels 
en make-up. Toch lijkt 
het of haar ouders 
alleen maar over het 
ballet-talent van Noors 
zusje Yasmine kunnen 
praten. Telt Noor niet 
meer mee? 

ISBN 978-90-8696-497-0 | 96 pagina’s | gebonden en geïllustreerd |  € 16,50 

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Stan in 3D
Stan zit net op de 
middelbare school en 
voelt zich daar niet 
thuis. Hij houdt niet zo 
van leren, en is liever 
bezig met andere 
dingen. Uit verveling 
doet hij stunts met 
winkelwagentjes, 
en valt zo op bij 
een groepje oudere 
jongens. Op een dag 
klimt hij voor hen op 
het dak van een school 
om een inbraak voor 
te bereiden. Dat gaat 
mis. Als taakstraf moet 
hij in een Repair Café klussen doen. Pierre, zijn begeleider, 
gelooft in hem en ziet zijn talent voor techniek. En dankzij 
medescholier Suus ontdekt hij het FabLab waar hij leert 
3D-printen. 

ISBN 978-90-8696-498-7 | 96 pagina’s | gebonden en geïllustreerd |  € 16,50 

SIMONE ARTS

Onder water 
Joske woont met haar ouders 
en drie broertjes op een 
boerderij. Ze zwemt graag 
in het bosmeertje in de 
buurt, en ze past vaak op de 
drieling omdat haar ouders 
altijd aan het werk zijn op de 
kaasboerderij. Joske vindt het 
vreselijk op school. De meiden 
pesten haar, zeggen dat ze 
naar kaas stinkt. Gelukkig is er 
Fouad, een jongen die bij haar 
in groep 8 zit. Hij spreekt nog 
niet zo heel goed Nederlands, 
maar toch komt hij op voor 
Joske. Dat helpt wel een 
beetje.

ISBN 978-90-8696-284-6 | 96 pagina’s | gebonden en geïllustreerd |  € 16,50  

ANNEMARIE VAN DEN BRINK

Getekend
Sams ouders zijn uit elkaar. 
Zijn zusje Mona woont bij 
mama, en Sam moet bij papa 
wonen. Stom, vindt hij dat. 
Hij wil ook bij mama wonen 
en hij mist zijn zusje. In de 
nieuwe flat waar hij met zijn 
vader woont, ontmoet hij Mir. 
Ze sluiten vriendschap en 
nemen elkaar in vertrouwen. 
En dan bedenkt Sam samen 
met Mona een plan om 
hun ouders weer bij elkaar 
te krijgen. Ze zetten er hun 
grootste talent voor in, en Mir 
helpt met raad en daad. Maar 
of het plan gaat lukken?

ISBN 978-90-8696-255-6 | 96 pagina’s | gebonden en geïllustreerd |  € 16,50 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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S P E C I A A L  V O O R  J O N G E R E NSCHADUW-REEKS

Vijf spannende verhalen over onwaarschijnlijke gebeurtenissen. De tieners in deze verhalen 
leven op de grens tussen werkelijkheid en magie. De lezer wordt meegesleept in een 
wereld vol fantasy-figuren en vraagt zich af: is overleven mogelijk? 

=	leesniveau:  A2/B1 (ERK), rond 1F (Meijerink)  =	voor jongeren vanaf 10 jaar 
=	gebonden, met harde kaft =	prijs:  € 13,50  

JOHAN VAN CAENEGHEM

Stil hart
Elias wordt gepest. 
Niet op school, 
maar na schooltijd 
door een groepje 
oudere jongens. 
Als hij ontdekt dat 
hij superkrachten 
heeft, verandert 
dat.

ISBN 978-90-8696-270-9

JOHAN VAN CAENEGHEM

Het schemerhuis
Jay en Johanna 
ontdekken langs 
de weg een 
verborgen pad. En 
daardoor komen 
ze in een andere 
wereld terecht. 
Kunnen ze nog 
ontsnappen?

ISBN 978-90-8696-342-3

JOHAN VAN CAENEGHEM

De sneeuw van Mars
Aliens van Mars! 
Niemand ziet 
ze. Maar zodra 
je ze hoort, ben 
je in hun macht. 
Hassan en Lily 
gaan de strijd 
aan. 

ISBN 978-90-8696-209-9

MALCOLM ROSE

Eind van de wereld
Als er een komeet op de planeet 
aarde afkoerst, is iedereen in paniek. 
Twee jongeren komen met een bizar 
plan. Gaat het hen lukken?

ISBN 978-90-8696-168 9

ALEX STUART

Breng me zijn hoofd
In een fantasierijk vol Orks en elfen en 
andere vreemde wezens speelt zich 
een felle strijd af. Huurling Pip krijgt 
opdracht een moord te plegen. 

ISBN 978-90-8696-192-4 

  Drie keer Karin Giphart
Karin Giphart weet de juiste balans te vinden tussen spanning en romantiek. En tussen 
eigentijds en tijdloos. Haar jongerenromans lezen als een thriller voor jong én oud.  
Karin Giphart kan schrijven in begrijpelijke taal en doet dit met veel plezier voor uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren. En dát lees je. 

Overval
Zomaar in een regelrechte overval terechtkomen. 
Vier vrienden maken het mee. En de locatie is 
heel bijzonder: een super chic huis in ’t Gooi. 
Luca, Amila en Kerim en zijn vriendin zijn daar 
heel toevallig als de overval plaatsvindt. Ze 
zouden daar eigenlijk niet moeten zijn, snap je? 
Het begin van dit verhaal lokt de lezers al meteen 
naar binnen. Ze lopen door dat grote, dure, luxe 
huis en dan ... Gewoon lezen maar!

ISBN 978-90-8696-496-3 | ca. 96 pagina’s |  € 14,50 

Ontvoering
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-343-0 |  € 12,00 

Overstroming
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-214-3 |  € 13,50

NIEUW
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S P E C I A A L  V O O R  J O N G E R E NREALIT Y REEKS

Herkenbare, spannende verhalen over jongeren die te maken krijgen met 
moeilijke situaties. Zoals pesten, (seksueel) geweld, groepsdruk, eetproblemen, 
homoseksualiteit en tienerzwangerschap. Ideale lectuur voor pubers die niet 
graag of niet goed lezen.

Auteur van de reeks is Marian Hoefnagel. Zij weet wat jongeren bezighoudt en 
heeft een zeer boeiende, toegankelijke schrijfstijl. 

= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)  = voor jongeren vanaf 12 jaar 
= gebonden, geïllustreerd = prijs:  € 12,50   

	@Bestel deze 6 titels uit de Reality Reeks voor  € 67,50 . 
Dat is 10% korting!

Hard tegen hard
ISBN 978-90-8696-099-6 

Dubbelliefde
ISBN 978-90-8696-115-3 

Drama
ISBN 978-90-8696-148-1

Vakantie in Samara
ISBN 978-90-8696-190-0

Loverboy
ISBN 978-90-8696-231-0

Weg van jou
ISBN 978-90-8696-296-9

SIMONE 
SCHOEMAKER

Mijn loverboy
verloren onschuld

 ISBN 978-90-8696-260-0 |  € 8,50  | paperback

Drie 
interviews
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	@Bestel deze 9 paperbacks uit de Reality Reeks voor  € 100,- Dat is 10% korting!

16 & zwanger
ISBN 978-90-8696-505-2

Buitenspel
ISBN 978-90-8696-506-9

Doe normaal!
ISBN 978-90-8696-502-1

Een gevaarlijke vriend
ISBN 978-90-8696-503-8

Hey Russel!
ISBN 978-90-8696-501-4

Topmodel
ISBN 978-90-8696-507-6

Met alle geweld
ISBN 978-90-8696-504-5

Onder druk
ISBN 978-90-8696-511-3

De nieuwe buurt
ISBN 978-90-8696-298-3

	@Bestel ze allemaal! 15 titels + Mijn loverboy voor:  € 165,-.  
Ruim 15% korting!
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Iedereen heeft het over de populaire boeken van Mel Wallis de Vries, Judith Visser en Carry 
Slee. Maar wie heeft ze ook echt gelezen? Met deze selectie kunnen ook minder vaardige 
lezers erover meepraten.

MEL WALLIS DE VRIES 

Vals
Deze verfilmde roman zet de lezer 
steeds op het verkeerde been. Vier 
vriendinnen op vakantie in een 
afgelegen huisje. Drank en jongens 
erbij. En dan verdwijnt het ene na 
het andere meisje spoorloos …

ISBN 978-90-8696-489-5 | 88 pagina’s |  € 13,50 

JUDITH VISSER

Stuk
Judith Visser schrijft met Stuk een 
benauwend, realistisch verhaal 
over de gevolgen van pesten. De 
hertaling van Marian Hoefnagel laat 
het snoeiharde verhaal helemaal 
intact. Met lesmateriaal bij afname 
van een klassenset. Verfilmd.

120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-186-3 |  € 10,00 

KHALID BOUDOU

Pizzamaffia
Jaloezie kan heel ver gaan. Als jij je 
vader altijd helpt, maar hij ziet jou 
niet staan ... Als hij jouw neef als 
de ideale zoon ziet … Dan kan het 
gebeuren dat twee jongens van 
elkaars beste vrienden elkaars ergste 
vijanden worden. Dit alles tegen het 
decor van een pizzeria.

ISBN 978-90-8696-520-5 | ca. 96 pagina’s |  € 14,50 

MEL WALLIS DE VRIES 

Shock
Mel Wallis de Vries is de 
publiekslieveling van de lezende 
tiener. Dat er van haar een boek 
in hertaling leverbaar is, brengt 
deze veelbekroonde auteur een 
nieuw publiek. Van Shock is ook een 
musical gemaakt.

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-276-1  |  € 13,50 

MARTIJN NIEMEIJER

Otis
Soms doe je iets, en verandert 
opeens je hele wereld. Als tiener Otis 
even op de opvangkinderen van 
een buurvrouw past, loopt alles in 
de soep. Eén van de kindjes wordt 
niet opgehaald, en de onbekende 
buurvrouw zelf komt maar niet 
terug. Wat kan Otis doen?

ISBN 978-90-8696-512-0 | ca 96 pagina’s |  € 14,50  

CARRY SLEE

Fatale Liefde
Een erfenis krijgen is mooi, maar hoe 
ga je er zo goed mogelijk mee om? 
Wie zijn je echte vrienden? En wie wil 
er profiteren van jouw fortuin? Carry 
Slee maakt van dit gegeven in de 
setting van de modeacademie een 
spannend verhaal.    

175 pagina’s | ISBN 978-90-8696-130-6 |  € 13,50 

BESTSELLERS
Herschreven in makkelijke taal

V O O R  J O N G E R E N

VERSCHIJNT  
APRIL 2020

VERSCHIJNT  
MEI 2020

Ook  
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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JENNY DOWNHAM

Voor ik doodga
Tessa weet dat ze binnenkort 
doodgaat. Ze wil nog verliefd 
worden, en vrijen voor de eerste 
keer. BFF Zoey gaat haar helpen. 
Jenny Downham schrijft hiermee 
een bucketlist-verhaal met veel 
ontroerende momenten. Verfilmd.

136 pagina’s | ISBN 978-90-8696-233-4 |  € 13,50 

RENÉ APPEL

Hittegolf
Een kort verhaal van René Appel 
over een moord op een meisje. Heeft 
haar vriendje het gedaan? 

62 pagina’s | ISBN 978-90-8696-008-8 |  € 8,50 

MARJAN BERK

Een goeie truc
Marjan Berk geeft jongeren in dit 
boek een belangrijke tip. Schrijf op 
wat je voelt en meemaakt. Zo krijg je 
meer grip op je leven!

52 pagina’s | ISBN 978-90-8696-020-0 |  € 8,00 

RENATE DORRESTEIN

Zonder genade
Een onverwachte samenloop van 
omstandigheden, de wreedheid 
van de mens en met name van de 
jongere zonder empathie weet 
Renate Dorrestein trefzeker te 
beschrijven.

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-170-2 |  € 12,00 

JAN TERLOUW

Bij ons in het dorp 
Een spannend boek van Jan Terlouw 
over verraad, kidnapping, chantage 
en moed. In een afgelegen dorp in 
de provincie gebeuren vreemde 
dingen … Bij ons in Caddum was 
Terlouws debuut.

119 pagina’s | ISBN 978-90-8696-084-2 |  € 10,00 

PHILIPPE POZZO DI BORGO

Vrienden voor het 
leven
Mooi verhaal over een vriendschap 
tussen twee culturen. Ook een 
verhaal over inclusiviteit, de 
hoofdpersoon wil als mens 
behandeld worden, niet als 
gehandicapte.

ISBN 978-90-8696-175-7 | 88 pagina’s |  € 10,00 

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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THUISFRONT

Tieners brengen vaak meer tijd door in de ‘buitenwereld’ dan thuis. Maar wat ze thuis 
meemaken, heeft altijd een grote invloed op hun leven. Dat is het idee achter de reeks 
Thuisfront. Geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. 

= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)  = voor jongeren vanaf 14 jaar 
= gebonden, met harde kaft = prijs:  € 15,- 

ANNE-ROSE HERMER

Schuld
John veroorzaakt een ongeluk met 
veel schade. Hoe moet hij dat ooit 
terugbetalen?

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-133-7

MARLIES VERHELST

Geraakt 
Aron wordt in elkaar geslagen, 
zomaar, door een groepje jongens. Hij 
blijft bang.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-269-3

MARJAN VAN ABEELEN 

Mams 
De moeder van Madelief gaat dood. 
Hoe moet ze hiermee dealen?

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-164-1

MARJAN VAN ABEELEN

Internetdate
Kevin chat met Elfie. Tijdens de 
vakantie spreekt hij live met haar af.

92 pagina’s | ISBN 978-90-8696-132-0

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Vast
Als je vader in de gevangenis zit, is je 
leven ingewikkeld. Jim weet er alles 
van.

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-280-8

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Vreemdgaan
Britt ontdekt dat haar vader zijn 
vriendin bedriegt. Zo wil zij zelf nooit 
worden!

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-191-7

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Sleutelen
Mart en zijn vader liggen elkaar niet 
zo. Mart houdt van sleutelen aan 
auto’s, net als opa.

96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-221-1

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Zat
Roos’ moeder drinkt te veel en ligt 
alleen maar op de bank. Wat moet 
Roos hiermee?

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-101-6

Lezen helpt jongeren met 
problemen thuis

thuis
front

S P E C I A A L  V O O R  J O N G E R E N



23   www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be

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.

= leesniveau A2/B1 (ERK), rond 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 12 jaar 
= paperback 

MARIAN HOEFNAGEL 

Bloedmooi 
Nieuwe leerling in de klas! En wel een 
die bijzonder en anders is. Droes kan 
veel te veel om een gewoon mens te 
zijn. Hij wordt verliefd op Angel. Komt 
zijn geheim nu uit? 

ISBN 978-90-8696-488-8 | 80 pagina’s

HELENE BAKKER

Geheim transport
Als Abel in zijn eentje de Pyreneeën 
intrekt, raakt hij betrokken bij een 
ernstig misdrijf. Gelukkig verstaat hij 
Spaans … 

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-297-6

MARIAN HOEFNAGEL

Topscorer
Goed kunnen voetballen is één ding. 
Maar goed met de druk om kunnen 
gaan is iets heel anders. Hoe gaat 
Jochem het redden?

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-312-6

MARIAN HOEFNAGEL

Vooruit 
Belle wil gewoon meedoen met de 
lessen techniek. Maar omdat ze in 
een rolstoel zit, gaat dat niet altijd. 
Gelukkig denkt Dino daar heel anders 
over.

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-318-8

MARIAN HOEFNAGEL 

Ontspoord 
Tolga’s moeder is ernstig ziek. Hij mist 
daardoor lessen en zit niet lekker in 
zijn vel. Als hij op school een woede-
uitbarsting krijgt, loopt hij weg. 

ISBN 978-90-8696-499-9 | 80 pagina’s

HELENE BAKKER

Liever groen
Elza hoopt dat het op haar nieuwe 
school beter gaat. De havo was echt te 
moeilijk voor haar. Maar op het vmbo 
zijn er weer andere problemen…

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-332-4

MARIAN HOEFNAGEL

Te jong
Maya is zwanger. Wat moet ze doen? 
Wat vindt haar vriendje Clint ervan? 
Ze zijn pas 15 jaar, kunnen zij wel voor 
een kind zorgen?

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-340-9

MARIAN HOEFNAGEL

Geen gezicht
Ruben heeft een hazenlip. Waardoor 
hij moeilijk kan slikken, bijvoorbeeld. 
Pech, zou je denken. Maar voor 
Ruben is het écht een drama. 

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-363-8

S P E C I A A L  V O O R  J O N G E R E N
DAAR KUN JE OP 
REKENEN! BOEKENBOEIEN 

SERIE 2

Acht spannende boeken 
met 80 rekentaalwoorden 

per deel.
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BOEKENBOEIEN.NL

De reeks BoekenBoeien.nl bestaat uit twintig spannende, makkelijk te lezen boeken met 
een unieke opzet. In elk deel van de reeks zijn namelijk schooltaalwoorden verwerkt. In 
totaal gaat het om 1600 schooltaalwoorden uit de Basislijst schooltaalwoorden vmbo die is 
samengesteld door het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA).  
De boeken zijn ontwikkeld voor leerlingen op het vmbo, maar ook heel nuttig voor 
sommige leerlingen in VSO, praktijkonderwijs en mboniveau 1. In het Vlaamse onderwijs 
zijn de boeken vooral geschikt voor de B-stroom in de eerste graad van het middelbaar 
onderwijs en voor leerlingen in het BuSO.

= leesniveau A2/B1 (ERK), rond 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 12 jaar 
= paperback = prijs:   €  7,95  @

	@ €  7,95 is de basisprijs per boek. In onze webwinkel vindt u de staffelkortingen en 
de prijs voor de hele reeks of voor een klassenset.

MARIAN HOEFNAGEL

1 De kloof
Jonathan is op reis in 
Zuid-Amerika. Hij valt in 
een diepe kloof. Als hij 
weer bijkomt, is hij in een 
andere wereld.

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-121-4 | biologie

HELENE BAKKER

2 De vergissing
Kim is verliefd op Timo. 
Hij is een leuke jongen, 
maar wat doet hij bij 
de dameshokjes in het 
zwembad?

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-123-8 | wiskunde

MARIAN HOEFNAGEL

3 Transfer
Klaas krijgt de kans om 
een contract te tekenen 
bij voetbalclub PSV 
Eindhoven. Maar wat 
heeft hij precies ondertekend?

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-124-5 | economie

MARIE-MONIQUE 
VAN KEMPEN

4 De smoes
Voor haar bijbaantje 
gaat de Surinaamse Kyra 
schoonmaken bij haar 
landgenoot meneer 
Promess. Dan wil hij dat Kyra hem 
helpt om een probleem op te lossen.

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-126-9 | maatschappij

HELENE BAKKER

5 Rode laarzen
Jacco woont in de stad 
en vindt buitenlanders 
maar niks. Tot hij op 
vakantie een meisje met 
rode laarzen ontmoet.

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-128-3 | biologie

MARIAN HOEFNAGEL

6 De ruimtereis
Michael wint een 
wel heel bijzondere 
prijs. Hij mag met de 
spaceshuttle mee naar 
het internationale 
ruimtestation ISS.

54 pagina’s | ISBN 978-90-8696-127-6 | maatschappij

HETZELFDE BOEK VOOR DE HELE KLAS
= MINDER BETALEN!

BEKIJK DE STAFFELKORTINGEN IN ONZE WEBWINKEL

S P E C I A A L  V O O R  J O N G E R E N
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FENNA DE VRIES

7 Vuil spel
Leroy en Danny zijn de 
beste vrienden. Tot ze 
allebei verliefd worden 
op een nieuw meisje op 
hun school.

70 pagina’s | ISBN 978-90-8696-137-5 | maatschappij

MIRJAM KOOIJMAN

8 Het experiment
Yasmina en Laura 
ontdekken een 
geheimzinnige ruimte 
in de kelder van hun 
flatgebouw. Ze gaan stiekem op 
onderzoek uit.

62 pagina’s | ISBN 978-90-8696-138-2 | natuurkunde

MARIAN HOEFNAGEL

9 Bolbliksem
Tijdens een onweersbui 
ziet Yoni een oranje bol 
van vuur. Ze kiest dit als 
onderwerp voor haar 
schoolproject.

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-139-9 | natuurkunde

MARIAN HOEFNAGEL

10 De leugen
Pelle werkt als 
scheepsjongen op een 
schip dat naar de Oost 
vaart. In een Chinese 
havenstad beleeft hij een 
wonderlijk avontuur.

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-145-0 | wiskunde

TESSA VAN SCHIE

11 Op de vlucht
In het flatgebouw 
waar Tom woont met 
zijn alcoholverslaafde 
moeder en oudere broer 
vallen twee schoten. 
Meteen daarna ziet een buurman Tom 
wegvluchten.

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-146-7 | biologie

MARIAN HOEFNAGEL

12 Oppassen
De vriendinnen Jasmijn 
en Lonnie gaan vaak 
oppassen bij Ranan en 
Joos. Ranan is knap en 
charmant. De twee meisjes voelen zich 
erg aangetrokken tot hem.

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-150-4 | biologie

MARIJKE KAATEE

13 Verdacht
Aisja heeft een bijbaantje 
in de supermarkt. Op een 
dag klopt het bedrag van 
haar kassa niet. Er komt 
een onderzoek. Haar 
vriendje Ruben wordt verdacht.

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-147-4 | natuurkunde

MARIAN HOEFNAGEL

14 De perfecte 
misdaad 
Abel krijgt nieuwe 
bovenburen: de 
misdaadschrijver Herman Huizing en 
zijn mooie, jonge vrouw Karin. Maar 
wat weet Huizing over zijn verleden?

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-154-2 | economie

HELENE BAKKER

15 Vader 
onbekend
Joost komt te weten 
dat hij een adoptiekind 
is. Samen met zijn 
klasvriendinnetje Limei gaat hij op 
zoek naar zijn biologische ouders.

79 pagina’s | ISBN 978-90-8696-152-8 | wiskunde

HELENE BAKKER

16 Ademnood
Susan heeft taaislijm
ziekte. Ze heeft niet 
meer lang te leven. Dan 
komt er naast haar een 
leuke jongen wonen, 
die ook nog eens bij haar op school 
zit.

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-158-0 | biologie

AUDREY FRANSSEN

17 Koopziek
Femmy koopt alles wat 
ze mooi vindt. Of ze 
het nu nodig heeft of 
niet. Zo raakt ze steeds 
dieper in de problemen.

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-159-7 | economie

MARIAN HOEFNAGEL

18 Uitgehuwelijkt
De 17jarige Celien 
is door haar vader 
beloofd aan een Turkse 
man die in Engeland 
woont. Maar Celien wil in Nederland 
blijven, bij haar vriendinnen.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-160-3 | maatschappij

MARIAN HOEFNAGEL

19 Zwarte magie
Kelly en Sanne zijn de 
beste vriendinnen van 
elkaar en zitten samen 
op school. Maar dan 
leest Sanne een boek over hekserij 
en gaat ze rare dingen doen.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-163-4 | wiskunde

FENNA DE VRIES

20 De finale
Vita wordt geselecteerd 
voor de finale van het 
programma Dansfactor. 
Die vindt plaats op 
het cruiseschip Gigantica. Maar het 
schip krijgt een aanvaring net op het 
moment dat de show begint.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-162-7 | economie

Kijk voor meer informatie op 
www.boekenboeien.nl  

of www.boekenboeien.be. 
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VEER TIEN - 
  DE T IJD VAN JE LEVEN

Als je 14 jaar bent, kan er van alles aan de hand zijn. Met je gezondheid, met je vrienden, 
met je ouders. Veertien - De tijd van je leven gaat over jongeren die 14 jaar zijn en in een 
andere tijd leven. Hoe ziet hun leven eruit? Met wat voor fijne en nare dingen hebben zij te 
maken? Door te lezen over jongeren die in een andere tijd leven, snap je de wereld om je 
heen wat beter.

= Leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = Voor jongeren vanaf 14 jaar 
= Gebonden, met illustraties = Prijs:  € 16,50 

MARIAN HOEFNAGEL

Het geheim van Cleopatra 
Cleopatra is nog 
heel jong als haar 
moeder sterft. Voor 
haar zus van 14 
betekent de dood 
van hun moeder 
het einde van haar 
jeugd. Ze moet 
trouwen met hun 
vader. Cleopatra 
realiseert zich dat 
ook zij misschien 
ooit met haar 
broer of vader zal 
moeten trouwen. 
Zij stammen 
immers af van de 
Griekse Goden. 
En haar familie 
wil altijd de baas 
blijven in Egypte. 
Cleopatra neemt 
een belangrijke beslissing. Zij zal ooit op de troon komen. 
Wat daar ook voor nodig is.

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-362-1

MARIAN HOEFNAGEL

Als slavin 
geboren 
Stel je eens voor dat 
je geboren wordt in 
gevangenschap. En dat je 
moeder een slavin is op 
een Amerikaanse plantage 
in de 18e eeuw.

96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-202-0

MARIAN HOEFNAGEL

Romeinse 
tweeling 
Hoe is het om in het Rome ten 
tijde van de gladiatoren op te 
groeien? En hoe verschillend 
was het leven toen voor 
jongens en meisjes?

96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-224-2

MARIAN HOEFNAGEL

Een soldaat in 
huis 
We weten veel over de 
Tweede Wereldoorlog, maar 
minder over het moment 
waarop Nederland bezet werd 
door de Duitsers. Hoe was dat 
voor de jonge Chris?

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-248-8

MARIAN HOEFNAGEL

Vlucht uit  
Sint-Petersburg 
Ruim 100 jaar geleden was 
in Rusland de Russische 
Revolutie. Iedereen die 
vriendjes met de tsaar was, 
moest vluchten. Zo ook 
Michail en zijn familie.

116 pagina’s | ISBN 978-90-8696-285-3

L E K K E R  L E Z E N
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T H E M A

Chapeau voor mensen die in een voor hen nieuwe taal – het Nederlands – schrijven. 
Verhalen die gaan over aankomen in een nieuw land, of de reis ernaar toe of over het leven 
als vluchteling in een nieuw land. Soms moet je een boek als dat van Rodaan al Galidi lezen 
om te begrijpen hoe zwaar het is om te vluchten en op asiel te wachten. Een traject dat 
niemand voor zijn plezier aflegt. 

De verhalen van Murat Isik en Kader Abdolah spreken aan door de sfeervolle beschrijving 
van het land waar zij geboren zijn.

RODAAN AL GALIDI

Hoe ik talent voor het leven kreeg
De Iraakse Semmier 
Kariem verblijft 
maar liefst negen 
jaar in een AZC. 
Zijn verhalen over 
de procedures, zijn 
lotgenoten en hun 
dromen en angsten 
maken veel los bij 
lezers. Een must!

136 pagina’s | ISBN 978-90-
8696-288-4 |  € 13,50 

MURAT ISIK

Verloren grond
Mehmet is de 
zoon van een 
verhalenverteller.  
Als zijn vader door 
een ongeval zijn been 
verliest, heeft hij nog 
maar één verhaal  
over …  
Mehmet weet niet 
hoe hij de doelen 
van zijn vader kan 
realiseren.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-
286-0 |  € 13,50 

ABBAS KHIDER

In één klap
De Iraakse Karim 
Mensy raakt verstrikt 
in de bureaucratie van 
Duitse asielzoekers. 
Hij neemt wraak.

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-
281-5 |  € 10,00 

KADER ABDOLAH

Voetstappen
Drie korte verhalen 
over liefde en 
heimwee van de 
uit Iran afkomstige 
schrijver Kader 
Abdolah, die sinds 
1988 in Nederland 
woont.

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-
022-4 |  € 8,00 

VERHALEN VAN 
NIEUWKOMERS 
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T H E M A

RUDYARD KIPLING

Mowgli; drie verhalen 
uit het Jungleboek
Drie heerlijke verhalen over het 
mensenjong dat opgroeit bij de 
wolven.

ISBN 978-90-8696-350-8 |   € 12,50 

HECTOR MALOT

Alleen op de wereld
De kleine Remi komt erachter dat 
de vrouw die zo goed voor hem 
zorgt, niet zijn echte moeder is. Zijn 
stiefvader verkoopt Remi aan de 
troubadour Vitalis. En dan begint de 
zoektocht van Remi naar zijn echte 
ouders.

ISBN 978 90 8696 491 8 |   € 14,50 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

De kleine prins
Een ontroerend verhaal over een 
wezen van een andere planeet. 

ISBN 978-90-8696-493-2 |   € 12,00 

HERMAN MELVILLE

Moby Dick
Een queeste naar ‘het 
monster’ Moby Dick, de 
witte walvis die jaagt op 
schepen en schippers.

ISBN 978 90 8696 048 4 |   € 14,50 

CHARLES DICKENS

A Christmas 
Carol
De boodschap van dit 
kerstverhaal: geld maakt 
niet gelukkig, behalve 
als je het kunt delen met 
anderen. 

ISBN 978 90 8696 135 1 |   € 14,50 

MARK TWAIN

De avonturen 
van Tom Sawyer
(deel 1 van ‘Tom en Huck’)

Tom en Huck zijn elkaars 
tegenpolen. Daarom 
worden ze vrienden en 
besluiten piraat te worden. 
Weglopen valt een beetje 
tegen, maar ze vinden een 
schat en zijn getuige van 
een moord.

ISBN 978 90 8696 482 6 |   € 14,50 

MARK TWAIN

De avonturen van 
Huckleberry Finn 
(deel 2 van ‘Tom en Huck’)

Huck woont dankzij Tom 
inmiddels ook in een huis 
en gaat naar school. Maar 
zijn vader zit hem achterna 
en Huck trekt weer de 
wereld in. Op een eilandje 
ontmoet hij de ontsnapte 
slaaf Jim. 

ISBN 978 90 8696 475 8 |   € 14,50 

KLASSIEKERS  
UIT DE HELE WERELD 

NIEUW NIEUW NIEUW

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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Verhalen van de spin Anansi
De slimme spin Anansi symboliseert het verzet tegen de 
slavernij. 

ISBN 978-90-8696-208-2 |   € 16,50 

Verhalen uit Oost-Europa
Sprookjes uit Polen, Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en Servië.

ISBN 978-90-8696-327-0 |   € 16,50 

Verhalen van Nasreddin Hodja
De Hodja houdt iedereen graag voor de gek. Toch zit in elk 
verhaal een duidelijke boodschap.

ISBN 978-90-8696-474-1 |   € 16,50 

Verhalen uit het Midden-Oosten
Zes mooie verhalen uit onder meer Syrië, Afghanistan en 
Iran.

ISBN 978-90-8696-268-6 |   € 16,50 
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T H E M A

Voor Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog een ijkpunt in onze geschiedenis. Veel 
verhalen over de Holocaust worden teruggebracht tot de essentie: wat doet de oorlog met 
jou? Andere verhalen geven aan hoe het trauma van deze oorlog doorwerkt in het heden.

FERENC GÖNDÖR

Ik overleefde 
Auschwitz
Waargebeurd verhaal van 
de Hongaarse jood Ferenc, 
die als jongen in Auschwitz 
gevangen wordt gezet en na 
de bevrijding helemaal naar 
Zweden loopt.

ISBN 978-90-8696-300-3 | leesniveau A2/
B1 | 184 pagina’s |  € 14,50 

MARIAN HOEFNAGEL

Anne Frank;  
haar leven
Anne Frank duikt tijdens 
WOII onder met haar familie. 
Iedereen wordt verraden en 
naar een concentratiekamp 
gedeporteerd.  

ISBN 978-90-8696-039-2 | leesniveau A2 | 
104 pagina’s |  € 10,00 

TATIANA DE ROSNAY

Haar naam was 
Sarah
Bij een razzia in Parijs 
verstopt een meisje haar 
kleine broertje in een 
kast. Zij overleeft het 
concentratiekamp en gaat 
op zoek naar haar broer.

ISBN 978-908696-142-9 | leesniveau A2/
B1 | 192 pagina’s |  € 13,50 

JOSHA ZWAAN

Parnassia
Hoe verwerk je een 
traumatische gebeurtenis 
in je jeugd? De joodse Rivka 
noemt zich Anneke en 
verzwijgt de onderduik en 
deportatie van haar familie.

ISBN 978-90-8696-213-6 | leesniveau A2/
B1 | 104 pagina’s |  € 13,50 

JONA OBERSKI

Kinderjaren
Verteld vanuit het 
perspectief van een 
heel jong kind lezen we 
over de oorlog en het 
concentratiekamp.

ISBN 978-90-8696-193-1 | leesniveau A2 | 
72 pagina’s |  € 10,00 

DEE PHILLIPS

De Holocaust
Een jong stel wordt door de 
oorlog uit elkaar gedreven. 
Vinden zij elkaar nog?

geïllustreerd | ISBN 978-90-8696-178-8 | 
leesniveau A1/A2 | 46 pagina’s | 
  € 10,00 

BERNHARD SCHLINK

De voorlezer 
De scholier Michael krijgt 
een relatie met de 20 jaar 
oudere Hannah. Bij elke 
ontmoeting leest hij haar 
voor. Dan is ze opeens 
verdwenen.

92 pagina’s | ISBN 978-90-8696-070-5 |  
 € 10,00 

FRANK KRAKE, WIM 
ALOSERIJ

De laatste 
getuige
Het ongelooflijke – maar 
waargebeurde – verhaal van 
een gewone Amsterdamse 
jongen die de Tweede 
Wereldoorlog overleeft. 

ISBN 978-90-8696-500-7 | 104 pagina’s   
€ 15,00 

T WEEDE 
WERELDOORLOG

NIEUW

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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T H E M A

Als je voorouders slaven waren, dan neem je dit gegeven mee in je leven. Dat kan een 
last zijn, maar je afkomst kan je ook kracht geven. Deze verhalen gaan over de kracht 
van mensen, maar ook over het afzien en lijden van hele volksstammen, en de rol van 
Nederland daarbij. 

ANTON DE KOM

Wij slaven van Suriname 
‘Er ligt een land tussen de blauwe zee en de groene jungle. Tussen de 
hoge bergen en brede rivieren. Dat land is Sranang, ons vaderland. 
Hollanders noemen het Suriname.’
Zo begint het verhaal van Anton de Kom. Het verhaal van een 
man die houdt van zijn land, en die geeft om zijn medemens. 
En die vanuit die liefde het verhaal van de slavernij vertelt. Hij 
vertelt over de rol van Engeland en Nederland in het creëren 
van een maatschappij waarin mensenhandel en slavenarbeid 
normaal werd. Hij vertelt het verhaal van de onderdrukking 
en het verzet. Hij roemt de helden van de slavenopstanden 
in Suriname: Jolie Coeur, Bonni en Baron. Hij spreekt ook over 
de helden waar hij op school over leerde: Hollandse helden, 
zoals Coen en De Ruijter. 

ISBN 978-90-8696-349-2 | leesniveau A2/B1 | 98 pagina’s |  € 13,50 

MULTATULI

Saïdjah en Adinda
Het bekende liefdesverhaal uit Max 
Havelaar, maar ook een aanklacht tegen 
de uitbuiting van de Javanen door de 
Hollanders.

ISBN 978-90-8696-014-9 | leesniveau A2 | 64 pagina’s |  
 € 8,50 

RUUD SCHINKEL

Verhalen van de spin 
Anansi 
De slimme spin Anansi symboliseert het 
verzet tijdens de slavernij.

ISBN 978-90-8696-208-2 | leesniveau A2 | 72 pagina’s |  
 € 16,50 

MARIAN HOEFNAGEL

Als slavin geboren 
Drie generaties slaven; hoe is 
hun leven?

ISBN 978-90-8696-202-0 | leesniveau A2/B1 | 96 pagina’s |  
 € 16,50  

JESSIE BURTON

Het huis aan de Gouden 
Bocht 
Het leven in Amsterdam in de 17e eeuw, en 
het begin van het beroemde poppenhuis 
dat nu in het Rijksmuseum staat.

ISBN 978-90-8696-232-7 | leesniveau A2/B1 | 104 pagina’s |  
 € 13,50 

CYNTHIA MCLEOD

Hoe duur was de suiker?
Makkelijk-lezenversie van deze roman 
over slavernij, verteld vanuit het zwarte 
perspectief. 
Het boek is ook verfilmd.

ISBN 978-90-8696-203-7 | leesniveau B1 | 128 pagina’s |  € 13,50 

DEE PHILLIPS

De ontsnapping
Een jonge slavin ontsnapt aan haar meester. 
Lukt het haar om vrij te worden?

ISBN 978-90-8696-179-5 | leesniveau onder A2 |104 pagina’s |   
 € 10,00 

SLAVERNIJVERLEDEN 

Ook 
verfilmd Ook 

verfilmd

Ook 
verfilmd
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T H E M A

Wil je je ontspannen met een spannend boek? Dan is deze rubriek iets voor jou! Je leest 
over orgaanhandel, huiselijk geweld en moord. Je ziet hoe mensen denken en hoe makkelijk 
het soms is om de misdaad in te gaan. Maar als je je boek uit hebt, zit je lekker op de bank!

JOHAN VAN CAENEGHEM 

Slaap zacht 
In het verzorgingshuis sterft een 
bewoner. Zijn buurvrouw vermoedt 
dat er iemand in zijn kamer was, ze 
hoorde hem toch roepen? Marlies, 
de nieuwe verzorgende, gaat op 
onderzoek uit.

ISBN 978-90-8696-508-3 | ca. 96 pagina’s |    € 12,00  

KOEN GUBBELS

Niks
Nik vertrekt hals over kop naar 
China en komt daar in handen van 
de Chinese maffia. Thriller over 
orgaanhandel.

ISBN 978-90-8696-348-5 | 88 pagina’s |  € 12,00 

MAX VAN OLDEN

De juiste man
Wat als je weet wie jouw zoon 
doodgereden heeft? En niemand je 
gelooft? Na twintig jaar neemt Oscar 
alsnog wraak.

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

PAULA HAWKINS

Het meisje in de trein 
Rachel kijkt vanuit de trein iedere 
ochtend naar haar oude huis, waar nu 
haar ex met zijn nieuwe vrouw woont. 
Op een dag ziet ze iets vreemds …

120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-251-8 |  € 13,50 

MARION PAUW

Hemelen
Als hun oude vader zijn geld over 
de balk smijt, en het uitgeeft aan 
prostituees, besluiten zijn kinderen 
- en erfgenamen - dat pa moet gaan 
hemelen.

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-254-9 |  € 12,00 

LINDA JANSMA

Tweestrijd
Hanna’s huwelijk is niet wat het lijkt. 
De nieuwe buurvrouw grijpt in. Maar 
wat zal Hanna’s man nu gaan doen?

116 pagina’s | ISBN 978-90-8696-215-0 |  € 12,00 

SPANNEND

VERSCHIJNT JULI 2020

Ook 
verfilmd
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E X T R A  D U N  E N  M A K K E L I J K

	@ € 8,50 per titel  

Sherlock Holmes
Spannende verhalen uit het Engeland van de 
19e eeuw. Met het beroemde speurdersduo 
Sherlock Holmes en Watson. De bewerking van 
deze verhalen van Arthur Conan Doyle is van 
Helene Bakker. Gebonden uitgaven.

Sherlock Holmes; het teken van vier
104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-222-8 |  € 14,50 

TWEE VERHALEN VAN SHERLOCK HOLMES:

De gespikkelde band 
De man met het litteken

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-201-3 |  € 14,50 

SIMONE VAN DER VLUGT

Op klaarlichte dag
Nathalie slaat op de vlucht 
voor haar gewelddadige ex. 
Als rechercheur Julia Vriens 
haar probeert te helpen, 
heeft dat ook voor haar grote 
gevolgen.

96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-134-4 |  
 € 13,50 

DE WAAL & BAANTJER

Een schot in de 
roos 
Politiebureau Raampoort in 
Amsterdam krijgt de meest 
vreemde zaken. Neem nou dat 
lijk in een vuilniszak … 

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-169-6 |  
 € 12,00 

Ook 
verfilmd
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T H E M A

Iedereen leest graag boeken waar men veel over praat. Daarom staan er in Leeslicht, de 
bekende makkelijk-lezenreeks van Eenvoudig Communiceren, veel bestsellers. Hieronder 
een selectie uit deze titels. Zie voor meer Leeslicht-bestsellers eenvoudigcommuniceren.nl.

Johan Cruijff; 
mijn verhaal
Cruijff vertelt hier 
zijn eigen verhaal. 
Het verhaal van de 
grootste voetballer 
van Nederland, die 
altijd een gewone 
Amsterdammer is 
gebleven. 

ISBN 978-90-8696-360-7 |  
112 pagina’s |  € 13,50 

Vechtlust
Fernando Ricksen was 
een profvoetballer 
die kampte met 
verslavingen en ziekte. 
Zijn verslavingen kon 
hij overwinnen, de 
ziekte ALS uiteindelijk 
niet.

ISBN 978-90-8696-470-3 |  
96 pagina’s |  € 14,00 

JOHAN FRETZ

Onder de 
paramariboom
Johannes is Nederlander. 
Maar als hij naar Suriname 
gaat, het land van zijn 
moeder, merkt hij dat hij 
daar ook roots heeft. 

ISBN 978-90-8696-487-1 |  
104 pagina’s |  € 15,00 

 
ÖZCAN AKYOL

Türis
Deze roman gaat over 
opgroeien in een gezin 
met veel problemen. 
Akyol is een bekende 
tv-persoonlijkheid en 
zijn autobiografische 
roman trekt veel lezers.

ISBN 978-90-8696-471-0 |  
120 pagina’s |  € 14,50 

BESTSELLERS

NIEUW
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SASKIA GOLDSCHMIDT

Schokland
Realistische roman over leven met 
de gevolgen van aardbevingsschade. 
De boerderij waarin drie generaties 
wonen, staat op instorten.

ISBN 978-90-8696-492-5 | 128 pagina’s |  € 15,00 

HERMAN KOCH

Het diner
Dé grote bestseller, verfilmd en 
opgevoerd in het theater. Briljant 
verhaal over keuzes maken. De last 
van opvoeding en milieu drukt ook 
in hogere kringen soms zwaar.

ISBN 978-90-8696-113-9 | 152 pagina’s |  € 12,00 

HERMAN KOCH

Zomerhuis met 
zwembad
Leuke, spontane uitnodiging: kom 
vooral langs bij ons in Frankrijk. De 
gevolgen voor twee families zijn 
verwoestend.

ISBN 978-90-8696-129-0 | 160 pagina’s |  € 13,50 

GABRIELLE ZEVIN

De verzamelde 
werken van A.J. Fikry, 
boekhandelaar
Een wat wereldvreemde man 
vindt in zijn boekhandel een klein 
meisje, nog in de luiers. Ze is daar 
achtergelaten. Maar door wie? En 
wat moet hij doen?

ISBN 978-90-8696-299-0 | 120 pagina’s |  € 13,50 

KIM VAN KOOTEN

Lieveling
Aangrijpend verhaal over 
kindermisbruik. Verteld vanuit Puck, 
die pas vijf jaar is als haar moeder 
intrekt bij ‘Ome Meneer’.

ISBN 978-90-8696-287-7 | 120 pagina’s |  € 13,50 

PHILIPPE POZZO DI BORGO

Vrienden voor het 
leven
Mooi verhaal over een vriendschap 
tussen twee culturen. Ook een 
verhaal over inclusiviteit, de 
hoofdpersoon wil als mens 
behandeld worden, niet als 
gehandicapte.

ISBN 978-90-8696-175-7 | 88 pagina’s |  € 10,00 

NIEUW

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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WILLEM ELSSCHOT

Een ontgoocheling
Werk van Elsschot staat bekend 
als Literatuur met een grote L. 
De makkelijk-lezeneditie van Een 
ontgoocheling is een prachtig kort 
verhaal over de ontluistering van 
een sigarenverkoper.

ISBN 978-90-8696-472-7 | 56 pagina’s |  € 11,00 

Verhalen van  
Herman Brusselmans
Ludiek en droog. Vlaanderens 
bekendste schrijver kan niet anders. 
Deze verhalenbundel is op een 
toegankelijk taalniveau uitgegeven. 
Een must voor de liefhebber!

62 pagina’s | ISBN 978-90-8696-042-2 |  € 8,50 

Verhalen van  
Kristien Hemmerechts
Hemmerechts schrijft recht voor zijn 
raap en snijdt loodzware thema’s 
aan. Haar woorden ontroeren, ook in 
de hertaling. 

84 pagina’s | ISBN 978-90-8696-051-4 |  € 8,50 

DIANE BROECKHOVEN

De buitenkant  
van meneer Jules
Het gevoel van onomkeerbaarheid 
drukt vederlicht op deze novelle. Een 
vrouw verliest haar man en laat hem 
nog even thuis, zonder er iemand bij 
te roepen. In gedachten loopt ze hun 
gezamenlijke leven door en staat stil 
bij de momenten van pijn en bedrog. 
De autistische buurjongen sluit zich 
zonder vragen aan bij dit verstilde 
moment tussen leven en dood.

66 pagina’s | ISBN 978-90-8696-144-3 |  € 10,00 

ELVIS PEETERS

De ontelbaren
Wat als de vluchtelingen komen? 
En wat als ze blijven komen? Van 
deze vraag heeft het schrijversduo 
Elvis Peeters een beklemmende 
roman gemaakt, waarbij vanuit 
verschillende perspectieven verteld 
wordt. Ook in de hertaling zijn de 
grimmige sfeer, het fatalisme en de 
haat en de pijn aangrijpend.

120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-283-9 |  € 12,00 

HUBERT LAMPO

De komst van  
Joachim Stiller
Wat als je steeds berichten krijgt 
van een totale onbekende? En als 
je die berichten gaat geloven en 
opvolgen? En je zelfs die onbekende 
regelmatig denkt te zien? Bij Lampo 
is er dan helemaal niks met je aan de 
hand. Zo is het leven gewoon. Het 
magisch realisme blijft rechtop staan 
in deze hertaling.

98 pagina’s | ISBN 978-90-8696-247-1 |  € 10,00 

VLAAMSE REUZEN T H E M A

Ook 
verfilmd
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Korte verhalen uit Vlaanderen

De vrolijke hond
JOSÉ VAN LAER
In het titelverhaal van De vrolijke 
hond doet Jana iets doms. Ze laat 
haar sleutels – en haar hond – in 
de auto zitten terwijl ze in de 
supermarkt is. Als ze terugkomt is 
haar auto weg, met hond en al.

ISBN 978-90-8696-490-1 | 64 pagina’s |  € 12,00 

De schoolbus
JOSÉ VAN LAER
Het titelverhaal gaat over een 
bijzonder ritje. Buschauffeur Steven 
rijdt kinderen naar school. Als hij ze 
allemaal heeft afgezet, wil hij naar 
huis gaan. Dan ontdekt hij de kleine 
Max …

ISBN 978-90-8696-346-1 | 64 pagina’s |  € 10,00 

Nooit vergeten
MARTINE VISPOEL
Het eerste verhaal in deze 
verhalenbundel gaat over Kelly. Ze 
heeft weinig geld. Maar ze loopt 
graag op rommelmarkten. Dan ziet 
ze een heel mooie schaal. Die doet 
haar aan haar moeder denken.

ISBN 978-90-8696-473-4 | 48 pagina’s |  € 10,00 

ERIK VLAMINCK

Brandlucht
We zijn blij dat we de roman Brandlucht van de succesvolle Vlaamse auteur Erik 
Vlaminck in een toegankelijke editie mogen uitgeven. Mede dankzij u! U gaf in groten 
getale gehoor aan onze Facebook-oproep voor tips. Blijf ze sturen!
Brandlucht gaat over meer dan je op het eerste gezicht misschien denkt. Ja, het gaat 
over een bijna pyromane fascinatie voor vuur nadat de hoofdpersoon als kind een 
hotelbrand heeft aanschouwd. Maar het gaat ook over drie generaties vrouwen, en 
hoe zij met elkaar omgaan. Vlaminck geeft er ook een Nederlands accentje aan, de 
oudste vrouw in deze familieroman is oorspronkelijk Nederlands. En trouwen met 
een Belg in Canada was niet direct haar meest verstandige zet ... Haar dochter staat 
centraal in deze roman, en de lezer krijgt veel mee van haar gedachten en gevoelens. 
Er zit iets destructiefs in deze dochter, en al lezend zullen uw cursisten erachter 
komen hoe dat zo ontstaan is.

ISBN 978-90-8696-515-1 | ca. 96 pagina’s |  € 12,00  

LezenvoorIedereen.be: de eerste makkelijk-lezenuitgeverij in Vlaanderen!  

Een nieuwe 

Vlaamse Reus!
VERSCHIJNT JUNI 2020
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(ONBEKEND, 13E EEUW)

Reinaart de vos
In deze 
bewerking 
door Marian 
Hoefnagel 
beklagen alle 
dieren zich bij 
leeuwenkoning 
Nobel over de 
streken van de 
vos. Maar hoe 
hem te vangen?

48 pagina’s | ISBN 978-90-8696-207-5

(ONBEKEND, CA 1270)

Karel en Elegast
Deze versie in 
makkelijke taal 
is van Helene 
Bakker. Een 
ridderverhaal 
over verraad, 
maar meer 
nog over de 
vriendschap 
tussen twee 
mannen.

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-199-3

(ONBEKEND, CA 1500)

Tijl Uilenspiegel
Tijl Uilenspiegel 
houdt iedereen 
voor de gek, en 
laat hiermee zien 
hoe goedgelovig 
mensen zijn.  
Marian Hoefnagel 
vertelt een aantal 
van zijn streken 
na in begrijpelijke 
taal.

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-197-9

LITERATUUR  
VOOR BEGINNERS

Het lijkt een onmogelijke opgave: een klas die niet graag leest enthousiast krijgen voor ‘stoffige’ 
literaire klassiekers. En toch, het zou zo mooi zijn als ze er wél mee in aanraking kwamen. Want lezen 
van literatuur kan juist voor deze groep doorgaans zwakkere lezers bijdragen aan hun integratie 
in de maatschappij en aan hun ontwikkeling tot betrokken burgers. Daarom heeft Eenvoudig 
Communiceren de serie Literatuur voor beginners ontwikkeld. Eigentijds vormgegeven, in 
toegankelijke taal herschreven meesterwerken uit de canon van de Nederlandse literatuur, speciaal 
gericht op minder vaardige lezers tussen 12 en 18 jaar.

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren werkt met gespecialiseerde ‘hertalers’ die teksten in 
toegankelijke, eenvoudige taal herformuleren, met behoud van de kwaliteit en de zeggingskracht 
van het originele werk. Bovendien is de serie Literatuur voor beginners voorzien van het 
onafhankelijke Keurmerk Makkelijk Lezen. Met de serie worden de literaire competentie en de 
leesmotivatie van laaggeletterden gestimuleerd dankzij titels die aansluiten op hun leesniveau.

Elke titel begint met een inleiding over de periode waarin het boek geschreven is. Bovendien 
vormen de boeken samen met de docentenhandleiding en het bijbehorende lesmateriaal een 
compleet lespakket. De drie nieuwste titels van deze vlotte bewerkingen zijn vanaf nu verkrijgbaar in 
onze webshop. Neemt u een klassenabonnement op de eerste 12 delen? Dan is het bijbehorende 
digitale lesmateriaal gratis. Het lesmateriaal is ook per titel verkrijgbaar, en kost dan € 50,-.

	@Tarieven en bestellen
U kunt bestellen via onze site:  
www.eenvoudigcommuniceren.nl voor Nederland)  
en www.lezenvooriedereen.be (voor België).
De boeken worden uitgegeven als paperback en kosten  
 € 9,-  per stuk. 
Bij afname van 10 of meer exemplaren van dezelfde titel 
betaalt u  € 8,-  per stuk.
Digitaal lesmateriaal koopt u er los bij voor  € 50,-  per titel.

	@Klassikaal lezen
Bestelt u in een keer minimaal 20 exemplaren van alle  
12 delen?  Dan betaalt u slechts € 7,- per exemplaar. 
Ook ontvangt u dan gratis het digitale lespakket bij 
Literatuur voor beginners. 

T H E M A

	@Bestelt u alle titels in de serie Literatuur voor  
Beginners? Dan krijgt u er gratis de digitale versie  
van Denkend aan Holland van Hendrik Marsman bij. 

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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BREDERO, 1612

De klucht van de koe
Deze Amsterdamse 
klucht is nog steeds 
grappig. Niet in de 
laatste plaats door 
de toegankelijke 
taal van Helene 
Bakker. En kijk 
ook goed naar het 
omslag!

48 pagina’s | ISBN 978-90-8696-198-6

JOOST VAN DEN VONDEL, 1638

Gijsbrecht van Amstel
Nog een 
Amsterdams 
verhaal, maar 
met een minder 
fortuinlijke afloop. 
In een variant op 
het paard van Troje 
wordt de stad aan 
het vuur geofferd. 
Hertaling: Marian Hoefnagel

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-204-4

HILDEBRAND (NICOLAAS 
BEETS), 1839

Camera Obscura:  
De familie Stastok
Dit verhaal uit de 
verhalenbundel 
Camera Obscura, in 
de bewerking van 
Helene Bakker, gaat 
over de student 
Hildebrand die op 
bezoek gaat bij oom 
en tante Stastok. 
Hij beschrijft heel 
precies wat er gebeurt. 

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-246-4

MULTATULI, 1860

Max Havelaar
Marian Hoefnagel 
bewerkte deze 
aanklacht tegen 
de koloniale 
onderdrukking van 
Nederlands-Indië. 
Multatuli wilde 
met de publicatie 
van dit boek de 
koffieboeren helpen.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-205-1

FREDERIK VAN EEDEN, 1884

De kleine Johannes
Stap in het schilderij 
en begeef je in een 
sprookjeswereld. 
Deze parabel over 
opgroeien is mooi 
bewerkt door 
Helene Bakker.

96 pagina’s | ISBN 978-90-
8696-212-9

LOUIS COUPERUS, 1888

Eline Vere
Hoe cool is Eline 
voor jongeren van 
deze tijd? Probeer 
het uit. Lees eerst 
deze toegankelijke 
versie door Helene 
Bakker met uw 
groep en gebruik 
het verwerkings-
materiaal. Lees 
daarna het origineel!

136 pagina’s | ISBN 978-90-8696-206-8

MARCELLUS EMANTS, 1894

Een nagelaten bekentenis
Willem bekent direct aan het begin 
van deze roman 
dat hij zijn vrouw 
vermoord heeft. 
Hoe hij dat gedaan 
heeft, en vooral 
waarom, lees je in 
deze makkelijk te 
lezen bewerking van 
Helene Bakker.

120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-245-7

HERMAN HEIJERMANS, 1900

Op hoop van zegen
Dit toneelstuk 
is door Marian 
Hoefnagel bewerkt 
tot een toegankelijk 
verhaal waarin 
we lezen over het 
harde leven van de 
zeevissers en hun 
familie. 

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-244-0

THEO THIJSSEN, 1923

Kees de jongen
De bekende 
schoolmeester 
schreef met deze 
roman over een 
opgroeiende 
jongen een 
universeel verhaal 
over de vicieuze 
cirkel van armoede. 
De hertaling laat 
zien hoe de dromer Kees een man 
moet worden.

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-211-2

MULTATULI

Saïdjah en Adinda
Het bekende liefdesverhaal uit Max Havelaar.

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-014-9 | met gratis lesbrief

Ook 
verfilmd
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Lezen over de liefde, dat kan ook in eenvoudige taal! Deze boeken hebben allemaal liefde 
als thema. Verboden liefde, onmogelijke liefde en de liefde die we allemaal zoeken.

CHANTAL VAN GASTEL

Zwaar verliefd
Isa is dierenarts. En ze is eigenlijk 
op zoek naar een man, maar vindt 
zichzelf daar niet aantrekkelijk 
genoeg voor. Als ze Ruben ontmoet, 
besluit ze af te vallen. Maar zelfs als 
het haar lukt om slanker te worden, 
hoe kan ze het ooit opnemen tegen 
de hond van Ruben? Of tegen zijn 
superelegante en aantrekkelijke ex? 
En is dat afvallen eigenlijk wel nodig?  
Tip: kijk ook naar de film!

ca 96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-361-4 |  € 14,50 

MARIAN HOEFNAGEL

De belofte
Om de dood van hun moeder af 
te wenden, beloven twee zusjes 
dat ze er alles voor over hebben 
als hun moeder blijft leven. Ze 
leggen zich een zelfverzonnen 
tegenprestatie op, die met een grote 
vanzelfsprekendheid het verhaal 
doet uitrollen tot een grote tragedie.

96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-194-8 |  € 12,00 

MARIAN HOEFNAGEL 
(bewerking)

Tristan en Isolde 
Als Tristan zijn afkomst ontdekt, 
is het al te laat. Hij is verliefd 
geworden op Isolde. 

84 pagina’s gebonden | ISBN 978-90-8696-069-9 |  
 € 14,50  met gratis lesbrief

MARIAN HOEFNAGEL 
(bewerking)

Orpheus en de 
onderwereld
Drie korte liefdesverhalen uit de 
oudheid.

72 pagina’s gebonden | ISBN 978-90-8696-316-4 |  
 € 14,50  

GRAEME SIMSION

Het Rosie Project 
Wetenschapper Don is op zoek 
naar een vrouw. Door zijn autisme 
pakt hij dat op een speciale manier 
aan. Hij maakt lijstjes. Maar als hij 
Rosie ontmoet, die aan geen enkele 
voorwaarde voldoet, wordt hij 
zomaar verliefd. 

144 pagina’s | ISBN 978-90-8696-267-9 |  € 13,50

SHAKESPEARE

Romeo en Julia 
Klassiek liefdesverhaal over de ten 
dode opgeschreven liefde tussen 
Romeo en Julia. Deze toegankelijke 
bewerking door Marian Hoefnagel is 
ideaal voor jong en oud. Ga als het 
lukt ook naar het theater met uw 
groep!

88 pagina’s gebonden |ISBN 978-90-8696-058-3 |  
 € 14,50  met gratis lesbrief 

EMILY BRONTË

De Woeste Hoogte 
Voor de geadopteerde Heathcliff is 
zijn zus Catherine zijn enige en grote 
liefde. Voor erfgename Catherine ligt 
dat toch anders …

96 pagina’s gebonden | ISBN 978-90-8696-252-5 |  
 € 14,50 

DIEDERIK VAN ASSENEDE

Floris en Fleur 
Verhaal over de verboden liefde 
tussen een christen en een moslim in 
de 13e eeuw.

88 pagina’s gebonden | ISBN 978-90-8696-156-6 |  
 € 14,50  met gratis lesbrief

OVER DE L IEFDE

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd

Ook 
verfilmd
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Leer- en werkboeken

Als je niet zo goed 
bent in taal, is leren 
ook moeilijker. Daarom 
maakt Eenvoudig 
Communiceren niet 
alleen leesboeken, 
maar ook werk- en 
leerboeken in eenvoudig 
Nederlands. Over allerlei 
onderwerpen. Van 
sociale vaardigheden 
tot een baan vinden. En 
van zelfstandigheid en 
goed burgerschap tot 
mensenrechten.

Nagenoeg al 

onze boeken hebben

het Keurmerk 

Gewone Taal

INTERNETVAARDIGHEDEN PAGINA  42
	^ Klik & Tik

ROKEN  PAGINA  43
	^ Roken - Waarom eigenlijk?

KRANTEN VOOR IEDEREEN PAGINA  44

WERKBOEKEN OVER TAAL PAGINA  46
	^ Taalklas.nl Plus 
	^ Lees en Schrijf!
	^ Lees en Schrijf! Taal op je werk
	^ Lees en Schrijf! Extra schrijven
	^ Lees en Schrijf! Gezondheid
	^ Lees en Schrijf! Geld en rekenen
	^ Uit en thuis

	^ Kassa 3 - Soap in de supermarkt
	^ Gezond bezig met taal
	^ Klem – Katja en Udo in de schulden
	^ Over schulden gesproken 
	^ Voor jou – Verhalen van mantelzorgers
	^ Wees blij dat je ze nog hebt
	^ Nu breekt m’n klomp

WERKBOEKEN SOCIALE VAARDIGHEDEN PAGINA  50
	^ Danny
	^ De school is van ons
	^ Zó werkt het. Deel 1

	^ Zó werkt het. Deel 2
	^ De moeilijke leerling bestaat niet
	^ Handig! Organizen  

WERKZAKEN PAGINA  53
	^ Aan het werk! Alles wat je moet weten 
over je baan

	^ Werken in stagegidsen
	^ Op het werk

MIJN LEVEN, METHODE ZELFREDZAAMHEID PAGINA 54

BURGERSCHAP/INBURGERING PAGINA  56
	^ Van Sinterklaas tot Suikerfeest 
	^ Feest je mee?
	^ Kranten

	^ Samen leven in Nederland
	^ Rechten van alle mensen 
	^ Ik doe mee
	^ De democratie en ik

NT2 PAGINA  58
	^ Dat meen je niet! Zo anders? 
	^ Welkom in Nederland

	^ Typisch Nederlands
	^ Enkele reis Europa

HULP BIJ LEZEN PAGINA  59
	^ Leeswijzer
	^ Goed verhaal; werkboek over lezen 

	^ Iedereen leest mee - Handleiding 
meeleesclubs

OVER NEDERLAND  PAGINA  60
	^ Liefde en zo – Tips over relaties
	^ Willem-Alexander

	^ Samen leven in Nederland

TOP 15 PAGINA  61
	^ Bijzondere musea
	^ Wonderlijke dieren
	^ Spannende sporten

	^ Boeiende natuurverschijnselen
	^ Interessante kunstvormen

RECHTEN VOOR IEDEREEN PAGINA  62
	^ Rechten van alle kinderen
	^ Rechten van alle mensen

	^ Rechten van alle mensen met een 
handicap 

VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING PAGINA  63
	^ Okee-krant
	^ is er hoop
	^ Lieve Céline (16+)

	^ Gewoon zo!

INHOUDSOPGAVE NON-FIC TIE

AUTEURSRECHT
Ook voor al onze non-fictie 
geldt dat het niet is toegestaan 
om (gedeelten uit) uitgaven 
te kopiëren of anderszins 
te vermenigvuldigen of te 
verspreiden.
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De programma’s Klik & Tik op oefenen.nl bieden voor iedereen de juiste handvatten om 
veilig het internet op te gaan. Ben je een beginner? Of wil je je tablet beter gebruiken? 
Twijfel je over je wachtwoorden of over je virusscanner? Alle antwoorden worden gegeven 
in overzichtelijke stapjes.

De cursussen Klik & Tik kun je onder meer volgen bij de bibliotheek. 

Extra oefenen? Dat doe je met de werkboeken bij Klik & Tik! De opdrachten kun je zelf 
maken, en het werkboek wordt jouw eigendom. Dan kun je altijd even opzoeken wat 
bijvoorbeeld de truc was om in een digitale bankomgeving je adresboek terug te vinden. 

Klik & Tik
Het werkboek Klik & Tik is helemaal vernieuwd en uitgebreid. In het 
werkboek staan opdrachten om op de computer te werken. Deze 
opdrachten maak je in het boek en op je computer. Je leert typen, 
schrijven met Word, internetten en e-mailen. Het werkboek verbindt de 
drie online Klik & Tik-programma’s met elkaar. Op oefenen.nl kun je alle 
digitale programma’s vinden.
Klik & Tik is een product van Oefenen.nl dat door Eenvoudig 
Communiceren uitgegeven wordt. 

Let op! Om het boek goed te kunnen gebruiken, moet de school 
een licentie aanschaffen bij oefenen.nl. Zonder die licentie kunnen 
cursisten wel gratis thuis oefenen op de pc, maar niet op school.

ISBN 978-90-8696-494-9 | 160 pagina’s | herziene editie |  € 13,50 

Leuk om te weten:

Klik & Tik. Samen op ’t web op Oefenen.nl is vernieuwd. Je leert hoe 
je Facebook, WhatsApp en Skype gebruikt. En je maakt kennis met 
Instagram, LinkedIn en YouTube.

Klik & Tik 
Werkboek voor de tablet (iPad)

Werkboek om te leren hoe je met de 
tablet kunt internetten. Dit is de iPad 
versie. Dit werkboek hoort bij het 
programma Klik & Tik. De tablet (iPad) 
op oefenen.nl. 

ISBN: 978-90-8696-345-4 |  € 8,95

Klik & Tik
Werkboek voor de tablet (Android)

Werkboek om te leren hoe je met 
de tablet kunt internetten. Dit is de 
Android-versie. Dit werkboek hoort 
bij het programma Klik & Tik. De tablet 
(Android) op oefenen.nl. 

ISBN: 978-90-8696-344-7 |  € 8,95

INTERNE T VAARDIGHEDEN

VERNIEUWD
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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 tot 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. 

<  V O O R  P R O  E N  V M B O / B U S O  >
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PrO
V o o r  j o n g e r e n  i n  h e t  p r a k t i j k o n d e r w i j s

-krant
nr. 184 | maart 2020

In de Duitse stad Hanau zijn vorige maand ruim 6.000 
mensen de straat op gegaan. Ze demonstreerden tegen de groeiende haat tegen migranten. 

Op 19 februari liep de 43-jarige Duitser Tobias Rathjen twee cafés in Hanau binnen. In de cafés kwamen vooral Turkse en Koerdische migranten. Rathjen schoot er negen mensen dood. Daarna doodde hij zijn moeder en zichzelf. Op YouTube zei hij dat hij geen mensen met een buitenlandse achtergrond in zijn land wil. Veel Duitsers 
willen dat er meer gedaan 
wordt tegen racisme. Want dit was al de derde extreemrechtse aanslag in negen maanden. 

Demonstraties na aanslag Hanau
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Een demonstratie tegen racisme.

In Albert Heijn ligt rookwaar al achter gesloten deuren. 

L e e s  v e r d e r

Uitgeverij Eenvoudig CommunicerenLEZEN VOOR IEDEREENUITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Pagina 5
Alles over American Football

✶
Pagina 8

Help, ik ben gestrest!
✶

Pagina 10
Wat is een virus precies?

CARNAVAL OP CURAÇAO
Niet alleen in Nederland werd vorige maand carnaval gevierd. Ook op het eiland Curaçao is carnaval een belangrijke traditie. Dit jaar was de viering extra speciaal, want het feest bestaat 50 jaar op Curaçao. Dat werd gevierd met extra veel kleur en muziek! 

Vanaf 1 juli mogen winkels geen sigaretten meer neerleggen op een zichtbare plek. De volgende stap is waarschijnlijk dat 
supermarkten en tankstations helemaal geen sigaretten meer mogen verkopen. 

Sommige winkels wachten de plannen van de regering niet af. Zo heeft drogist Kruitvat 
zelf al besloten om te stoppen met de verkoop van tabak.

Uit het zicht
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Heb jij ook vaak last van een middagdipje? Steeds meer 
bedrijven en universiteiten 
doen hier wat aan. Ze richten een plek in waar werknemers of studenten een kort slaapje kunnen doen. Want door zo’n ‘powernap’ word je fit en alert, blijkt uit onderzoek. Het slaapje moet alleen niet langer dan 20 minuten duren. Én niet te laat in de middag zijn, waarschuwen onderzoekers. Anders word je juist vermoeider.  

Dutje op de zaak

Start!
D e  b e g r i j p e l i j k ste  k ran t  v an  N e d e r l an d

-krant
nr. 156 | februari 2020

Veel buitenlanders die in China 
wonen, verlaten het land. En 
mensen durven niet meer naar 
China te reizen. Ze zijn bang 
voor het corona-virus. Toen 
deze krant werd gedrukt, 
waren er 132 Chinezen aan het 
virus overleden. Bijna 6000 
mensen zijn besmet met het 
virus. Het corona-virus is 
ontstaan op een markt in de 
stad Wuhan. Waarschijnlijk 
komt het van de dieren die 
daar werden verkocht. Voor 
mensen met een zwakke 
gezondheid, zoals ouderen, kan 
het corona-virus dodelijk zijn. 
Maar er zijn ook mensen beter 
geworden. Deskundigen denken 
dat de kans klein is dat het 
corona-virus in Nederland komt.

Angst om corona-virus in China
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Veel Chinezen dragen mondkapjes.

L e e s  v e r d e r

Pagina 5

Wat is bobsleeën?

✶

Pagina 8

Help, een puistje!

✶

Pagina 10

Alles over bosbranden

DE SNELSTE SCHAATSERS
Schaatsers Kjeld Nuis, Letitia de Jong, Jan Blokhuijsen en Antoinette 
de Jong maken een ereronde over het ijs. Zij waren vorige maand de 
grote winnaars van het NK Sprint en Allround in Heerenveen. 

De populaire YouTuber Nikkie 
Tutorials heeft verteld dat ze 
transgender is. Ze is geboren in 
het lichaam van een jongen. 
Nikkie werd bedreigd, en moest 
haar geheim toen openbaar 
maken. Gelukkig voor Nikkie 
kreeg ze lieve reacties op haar 
‘coming-out video’. Het filmpje 
is al miljoenen keren bekeken. 
Nikkie hoopt dat ze met haar 
verhaal onzekere transgenders 
kan steunen. En dat mensen 
meer begrip krijgen voor 
transgenders. 

Transgender
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Bij een concert in Amsterdam 
is vorige maand een man 
opgepakt met dertig telefoons. 
Die had hij verstopt in een 
wielrenbroek die hij onder zijn 
kleding droeg. Bij een eerder 
concert waren ook al vijftig 
telefoons gestolen. Nu er wéér 
meldingen kwamen van mensen 
die hun telefoon misten, sloot 
de politie de deuren. Dankzij 
een signalement kon de man 
worden gearresteerd.

Wielrenbroek

NikkieTutorials.

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN
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Werkze
Voor het entree- en AKA-onderwijs

mbo-krant
nr. 114 | december 2019

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN

UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Nederlanders worden steeds 
langer, en ook steeds zwaarder. 
Dat blijkt uit een onderzoek. 
De gemiddelde Nederlandse 
man is nu 1,81 meter. Dat is 3,8 
centimeter langer dan in 1981. 
Vrouwen zijn gemiddeld 1,67 
meter, dat is 1,5 centimeter 
langer dan in 1981. 
De lengte verschilt per provincie. 
Limburgers zijn het kleinst. 
Inwoners van Groningen en 
Friesland zijn het langst. Mensen 
met een migratieachtergrond 
zijn gemiddeld kleiner dan 
mensen met een Nederlandse 
achtergrond. We worden ook 
steeds zwaarder. Mannen wegen 
gemiddeld 85 kilo, vrouwen 72. 
Sinds 1981 zijn mannen 2,3 kilo 
zwaarder en vrouwen 4,7 kilo.

Nederlanders groter en zwaarder
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Nederlanders behoren tot de langste mensen van Europa.

Nieuwe verkeersborden.

L e e s  v e r d e r

Pagina 5

Alles over handbal

✶

Pagina 8

Wat is een psychose?

✶

Pagina 9

The Peanut Butter Falcon

VAL VAN DE MUUR
In de Duitse hoofdstad Berlijn werd vorige maand 
een belangrijke gebeurtenis herdacht: de val van de 
Berlijnse Muur, 30 jaar geleden. Van 1961 tot 1989 
deelde de kilometerslange muur de stad in tweeën. 
Toen de Muur ‘viel’, konden families en vrienden 
elkaar na 28 jaar eindelijk weer zien. Er staan nog 
een paar stukken muur als herinnering. 

In 2020 gaat de maximum-
snelheid op de Nederlandse 
snelwegen omlaag. Waar je nu 
120 of 130 kilometer per uur 
mag rijden, mag je straks nog 
maar 100 kilometer per uur. De 
maatregel geldt alleen overdag. 
De regering voert de nieuwe 
regel in om het stikstofprobleem 
in Nederland aan te pakken. 
Om stikstof in de lucht te 
verminderen, zijn meer 
plannen bedacht. Zo krijgen de 
koeien in Nederland ander 
voer, zodat hun poep minder 
schadelijk is voor de natuur. 

Langzamer rijden
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De redactie wenst je fijne 
feestdagen en een heel 

gelukkig nieuwjaar!

KRANTEN  
VOOR IEDEREEN

Begrijpend lezen met de kranten  
van Eenvoudig Communiceren

Onze makkelijk te lezen kranten zijn al 
meer dan twintig jaar een begrip bij 
onderwijsspecialisten én vrijwilligers. 
Zo is de Start!-krant onder vrijwillige 
‘taalmaatjes’ het meest gebruikte middel 
om taal en gesprekken te oefenen. Met de 
bijbehorende lesbrief is de krant bovendien 
hét hulpmiddel om begrijpend lezen te 
oefenen! 

De maandelijkse PrO-krant biedt artikelen 
over alle domeinen in het praktijkonderwijs. 
Wekelijks verschijnt de veelvuldig ingezette 
digitale PrO-weekkrant met opdrachten die 
leesstrategieën stimuleren.

Tarieven voor schooljaar 2020/2021

	@Maandelijkse papieren krant

Bij afname van 1 exemplaar:  € 80,00  Géén lesbrief
Bij afname van 2 stuks:  € 64,00  per stuk
Bij afname van 5 stuks:  € 53,00  per stuk
Bij afname van 10 stuks:  € 47,50  per stuk
Bij afname van 15 stuks:  € 36,00  per stuk
Bij afname van 50 stuks:  € 28,00  per stuk
Bij afname van 100 stuks:  € 25,00  per stuk 

	@Wekelijkse digitale krant

 10 euro per leerling/cursist per schooljaar. 
U krijgt 40 keer per jaar op maandag de weekkrant met lesmateriaal. 
Alleen als aanvullend abonnement bij uw papieren maandkrant af te 
sluiten. Licentie: voor scholen die 50 of meer maandkranten afnemen: 
  € 500,- 

Basic
Dé krant voor de basisvorming van het vmbo

vmbo-krant
nr. 116 | januari 2020

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
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Terwijl het bij ons winter is, 
lopen de temperaturen in 
Australië op. Door de hitte, 
droogte en harde wind zijn in 
het land al weken extreem 
grote bosbranden. De branden 
zijn een ramp voor de natuur 
en voor veel mensen en dieren. 
Een gebied zo groot als België is 
volledig afgebrand. Duizenden 
huizen zijn verwoest. Tot nu 
toe zijn 14 mensen en heel veel 
dieren omgekomen. 
De brandweer heeft grote 
moeite met blussen. Duizenden 
inwoners en toeristen uit de 
kustplaatsen in het zuidoosten 
van Australië moesten vluchten 
voor de vuurzee. Het leger zette 
schepen en helikopters in om 
mensen te evacueren. 

Bosbranden in Australië 
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De brandweer heeft grote moeite met blussen. 

L e e s  v e r d e r

Pagina 5

Sporten met je hond

✶

Pagina 8

Alles over diabetes 

✶

Pagina 9

Film: Onze jongens in Miami

LAMPIONNEN
In het Olympisch Stadion in Amsterdam was vorige 
maand een bijzonder lichtkunstwerk te zien. Er stonden 
duizenden lampionnen in de vorm van een groot hart. 
Elke lampion is voor iemand die kanker heeft gehad of 
iemand die aan de ziekte is overleden.

Elk jaar gebeuren er rond Oud 
en Nieuw ongelukken met 
vuurwerk. De Partij voor de 
Dieren en GroenLinks willen 
daarom vuurwerk verbieden. 
Maar de VVD en het CDA 
willen voorlopig geen verbod. 
Wel willen ze strengere regels. 
Uit onderzoek blijkt dat meer 
dan de helft van de 
Nederlanders wil stoppen met 
vuurwerk. Tegelijkertijd 
kochten Nederlanders dit jaar 
voor 74 miljoen euro aan 
vuurwerk, en dat is een record.

Vuurwerk
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De gemeente Duiven in de 
provincie Gelderland heeft een 
straatnaambord van 2,6 meter 
laten maken voor de langste 
straatnaam van Nederland: 
Laan van de landinrichtings-
commissie Duiven-Westervoort. 
Niemand hoeft bang te zijn dat 
de naam niet op een enveloppe 
past, want in de straat wonen 
geen mensen. Hiervoor had 
Heerlen de langste straatnaam: 
Ir. Mr. Dr. Van Waterschoot van 
der Grachtstraat.

Langste straatnaam
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De eenvoudigste krant voor jou

nr. 4 | maart 2020

Uitgeverij Eenvoudig CommunicerenLEZEN VOOR IEDEREENUITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Klaar & Duidelijk

In de Duitse stad Hanau zijn vorige maand ruim 6.000 
mensen de straat op gegaan. Ze demonstreerden tegen de groeiende haat tegen migranten. 

Op 19 februari liep de 43-jarige Duitser Tobias Rathjen twee cafés in Hanau binnen. In de cafés kwamen vooral Turkse en Koerdische migranten. Rathjen schoot er negen mensen dood. Daarna doodde hij zijn moeder en zichzelf. Op YouTube zei hij dat hij geen mensen met een buitenlandse achtergrond in zijn land wil. Veel Duitsers 
willen dat er meer gedaan 
wordt tegen racisme. Want dit was al de derde extreemrechtse aanslag in negen maanden. 

Demonstraties na aanslag Hanau
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Een demonstratie tegen racisme.

In Albert Heijn ligt rookwaar al achter gesloten deuren. 

L e e s  v e r d e r
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Pagina 5
Alles over American Football

✶
Pagina 8

Help, ik ben gestrest!
✶

Pagina 10
Wat is een virus precies?

Vanaf 1 juli mogen winkels geen sigaretten meer neerleggen op een zichtbare plek. De volgende stap is waarschijnlijk dat 
supermarkten en tankstations helemaal geen sigaretten meer mogen verkopen. 

Sommige winkels wachten de plannen van de regering niet af. Zo heeft drogist Kruitvat 
zelf al besloten om te stoppen met de verkoop van tabak.

Uit het zicht
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Heb jij ook vaak last van een middagdipje? Steeds meer 
bedrijven en universiteiten 
doen hier wat aan. Ze richten een plek in waar werknemers of studenten een kort slaapje kunnen doen. Want door zo’n ‘powernap’ word je fit en alert, blijkt uit onderzoek. Het slaapje moet alleen niet langer dan 20 minuten duren. Én niet te laat in de middag zijn, waarschuwen onderzoekers. Anders word je juist vermoeider.  

Dutje op de zaakWACHTEN OP EEN BABY
In Dierenpark Amersfoort kan elk moment een olifantje geboren worden. Daarom moet mama Indra steeds in de gaten worden gehouden. Er slaapt zelfs een dierverzorger in het olifantenverblijf.

NIEUW!

NT1-krant 

	@Voor wie?

Geef jij les aan NT1’ers? Werk je als 
taalvrijwilliger met mensen die de 
Nederlandse taal mondeling goed beheersen, 
maar die wat minder vaardig zijn in lezen 
en schrijven? Dan is er nu, naast de Start!-
krant, een krant speciaal voor jou: de Klaar & 
Duidelijk. 

	@Waarom deze NT1-krant?

De Klaar & Duidelijk bestaat uit zestien 
pagina’s op tabloid-formaat. Vier 
pagina’s worden speciaal gemaakt voor 
de doelgroep NT1. Met interessante 
onderwerpen voor mensen die Nederland 
goed kennen, maar die bij sommige dingen 
wel wat advies of uitleg kunnen gebruiken. 
De overige acht pagina’s zijn identiek aan 
de Start!-krant. Het zijn pagina’s die leuk 
en interessant zijn om te lezen voor zowel 
NT1 als NT2.

	@Abonneren? 

De tarieven zijn gelijk aan die van de Start!-krant,  
zie pagina hiernaast.
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Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) is het online startpunt voor iedereen die zijn 
basisvaardigheden wil verbeteren. Je oefent met taal, rekenen, internetten en omgaan met 
geld. De werkboeken die horen bij de online oefenprogramma’s zijn exclusief verkrijgbaar 
via Eenvoudig Communiceren.

Taalklas.nl Plus 
Opdrachten en korte teksten over 
het dagelijks leven: de buurt, het 
verkeer, de bibliotheek enz.

ISBN 978-90-8696-514-4 | 120 pagina’s |  € 15,- 

Lees en Schrijf!
Oefen met de lees- en schrijftips uit 
de tv-serie Lees en Schrijf! 

170 pagina’s

Lees en Schrijf!  
taal op je werk
Oefen met de lees- en schrijftips 
over werken en werk zoeken uit de 
tv-serie Lees en Schrijf!

170 pagina’s

Lees en Schrijf!  
extra schrijven
Verbeter je schrijfvaardigheid na het 
werken met Lees en Schrijf!

ISBN 978-90-8696-000-2 | 120 pagina’s

Lees en Schrijf!  
gezondheid
Om goed op je gezondheid te letten, 
moet je kunnen lezen.

170 pagina’s

Lees en Schrijf!  
geld en rekenen
Oefen met sommen, de 
rekenmachine en woorden die met 
geld te maken hebben.

 100 pagina’s

WERKBOEKEN OVER TAAL
 BIJ PROGRAMMA’S VAN OEFENEN.NL
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Uit en thuis
In Uit en Thuis krijg je 500 nieuwe woorden 
op een overzichtelijke manier aangeboden. 
Dit werkboek telt 172 pagina’s. Geschikt voor 
zelfstandig werken.

ISBN 978-90-8696-478-9 | 172 pagina’s

Kassa 3 
Soap in de supermarkt
Lezen is dé manier om aan woordenschat en tekstbegrip te werken. Vandaar 
dat bij de werkboeken van Lees en Schrijf! dit makkelijk te lezen boekje 
is verschenen. Kassa 3 bevat zes korte verhalen over het wel en wee van 
medewerkers in een supermarkt.
Bij deze uitgave horen werkbladen die u kunt downloaden van oefenen.nl.
Kassa 3 is te gebruiken naast Eten en Weten, een deel uit de serie Lees en Schrijf!

64 pagina’s | paperback | ISBN 978-90-8696-141-2 |  € 10,-  per stuk

Gezond bezig met taal
In dit werkboek komen allerlei thema’s rondom gezondheid aan bod. 
Zo leest uw cursist of leerling een artikel over reuma, reanimeren en 
tekenbeten. In totaal staan er dertig artikelen in het werkboek. Het 
leesniveau van deze teksten is 1F/A2. Bij de leesteksten zijn opdrachten 
gemaakt die oplopen in moeilijkheidsgraad tot boven 1F/A2. De 
opdrachten richten zich op grammatica, spelling, woordenschat en 
begrijpend lezen.

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-172-6 | € 15,-  per stuk  | 10 exemplaren of meer:  € 12,50  per stuk

	@Bestelinformatie 
Lees en Schrijf!  € 9,65 
Lees en Schrijf! Taal op je werk  € 9,65 
Lees en Schrijf! Extra schrijven  € 13,50 
Lees en Schrijf! Gezondheid  € 9,65 
Lees en Schrijf! Geld en rekenen  € 8,85 
Uit en thuis | werkboek   € 15,- 



48   N O N - F I C T I E
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Catalogus 2020

BIJ PROGRAMMA’S VAN 
OEFENEN.NL 

Oefenen.nl maakt ook online programma’s in gewone taal over dagelijkse dingen. Zo 
ondersteunt zij mensen met een laag taalniveau, een laag rekenniveau of met weinig ict-
vaardigheden. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren sluit regelmatig aan bij de programma’s 
van Oefenen.nl.   

	 Tel je geld
Het online oefenprogramma Tel je geld op Oefenen.nl is bedoeld voor 
iedereen die meer overzicht wil over zijn geldzaken, en helpt om schulden 
te voorkomen. Eenvoudig Communiceren heeft bij het programma twee 
boeken gemaakt. 

ANNE-ROSE HERMER

Klem 
Katja en Udo in de schulden

Als Katja Udo ontmoet, is het 
liefde op het eerste gezicht. Al 
snel wonen ze samen. Maar ze 
geven te veel geld uit. Spanningen 
over ongeopende rekeningen en 
brieven van de deurwaarder zetten 
de relatie onder druk. Komen ze 
hier nog uit?

ISBN 978-90-8696-275-4 |   € 11,- 

SANDRA VAN DER STEGE 

Over schulden 
gesproken 
Schulden krijgen, het kan iedereen 
overkomen. Maar niet iedereen 
durft erover te praten. De mensen 
in dit boek wel. Heel open vertellen 
zij hoe het is om schulden te 
hebben. Waar ze hulp vonden. En 
hoe ze leerden om met geld om te 
gaan. Hun advies? Zoek op tijd hulp 
en schaam je niet! 

ISBN 978-90-8696-277-8 |  € 14,- 

 Zorgen voor 2
Zorgen voor 2 is een online oefenprogramma voor mantelzorgers op 

Oefenen.nl. Eenvoudig Communiceren heeft hier twee titels bij gemaakt.  
 

ANNE-ROSE HERMER 

Voor jou 
Verhalen van mantelzorgers

Martine zorgt voor haar bejaarde 
vader. Koos zorgt voor zijn vrouw 
die aan alzheimer lijdt. En Sara van 
zeventien zorgt voor haar zieke 
moeder. Martine, Koos en Sara zijn 
mantelzorger. Ze regelen duizend-
en-een dingen voor de ander. Maar 
wat betekent dat voor hun eigen 
leven?

ISBN: 978-90-8696-279-2 |  € 11,- 

YVONNE KROONENBERG 

Wees blij dat je ze 
nog hebt
Hoe is het om oude ouders te 
hebben die niet meer voor zichzelf 
kunnen zorgen? Dat vroeg Yvonne 
Kroonenberg aan vrienden 
en kennissen. Het leverde een 
heleboel verhalen op. Van blije 
mantelzorgers, boze mantelzorgers 
en wanhopige mantelzorgers. 
Een aantal van deze verhalen is ‘hertaald’ in eenvoudig 
Nederlands en uitgegeven in de serie Leeslicht.

 ISBN: 978-90-8696-282-2 |  € 8,50 
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NIEUW!

Nu breekt m’n klomp
40 Nederlandse uitdrukkingen
DORIEN BEEKVELDT

Wennen aan een nieuwe taal 
is lastig. Zeker wanneer je 
bijvoorbeeld de verleden tijd 
moet leren. Veel werkwoorden 
veranderen dan onherkenbaar. 
Toch is de verleden tijd belangrijk 
om onder de knie te krijgen. En 
dat brengt ons bij een ander 
obstakel bij het leren van een 
nieuwe taal. Onder de knie 
krijgen: een uitdrukking waarvan 
je niet snel de betekenis kunt 
herleiden. In Nu breekt m’n klomp 
behandelt de auteur veertig 
uitdrukkingen. En, docenten 
van praktijkonderwijs, vmbo 
en zelfs havo: u zult versteld 
staan van het gebrek aan kennis 
van uw leerlingen over deze 
veelvoorkomende uitdrukkingen.

ISBN 978-90-8696-514-4 |full colour | ca. 80 pagina’s |  € 18,50  

VERSCHIJNT APRIL 2020

Dat zet zoden aan de dijk!
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Goede sociale vaardigheden zijn essentieel om goed mee te kunnen doen op school, op 
het werk en in de maatschappij. Sommige jongeren zijn al heel sociaal, maar velen moeten 
hun sociale vaardigheden nog verder ontwikkelen. Met deze werkboeken leren jongeren 
alles over sociale regels, respectvol omgaan met elkaar en gaan ze zélf aan de slag.

=	leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)  =	werkboek, A4-formaat 

MARIAN HOEFNAGEL

Danny
Sociale vaardigheden op school

Danny is niet altijd even rustig. En 
hij houdt zich ook niet altijd aan de 
regels. Daardoor loopt het weleens 
mis op school. Aan de hand van elf 
korte verhaaltjes worden jongeren 
geconfronteerd met ‘sociaal onwenselijk’ 
gedrag van Danny. Wat is beleefd en wat 
niet? Hoe neem je de telefoon op?  Is 
spugen op straat gewoon of toch niet? 
Is graffiti mooi of vandalisme? Dankzij 
de opdrachten na elk verhaal leren 
jongeren nadenken over wat correct 
gedrag is en wat niet. En ze leren hoe het 
wél hoort. Aan het eind van iedere les 
stellen ze zelf de bijbehorende regels op.  
Want zoals de auteur zelf zegt: ‘Voor veel 
leerlingen zijn regels lekker duidelijk, geen 
discussie en meningsvorming, maar zo 
moet het gewoon.’
Het boek is extra makkelijk te lezen en 
voorzien van foto’s. En daardoor geschikt 
voor leerlingen in VSO of BuSO. 

=	64 pagina’s =	werkboek, 
geïllustreerd  =	leesniveau A1/A2 (ERK), 
op weg naar 1F (Meijerink) | 

ISBN 978-90-8696-166-5 |  € 22,50   
(bij afname van 10 exemplaren of meer € 18,- per stuk)

AD VAN DEN BROEK

De school is van ons
Werkboek sociale vaardigheden op 
school

Dit unieke werkboek brengt leerlingen 
‘levensvaardigheden’ bij en verbetert 
tegelijkertijd de sfeer in de klas. 
Hoe stel je samen met leerlingen de 
(sociale) regels vast? Hoe leer je ze 
omgaan met meningsverschillen? En 
hoe help je ze te ontdekken wie ze 
zijn? Deze lessen staan centraal in het 
werkboek De school is van ons. Geen 
onbelangrijke lessen. Want niet alle 
jongeren zijn er goed in zich aan te 
passen in een groep en tegelijkertijd 
te laten zien wie ze zijn. Maar deze 
vaardigheden hebben zij overal nodig: 
op school, thuis, bij vrienden en later 
op het werk.  
Het werkboek is ontwikkeld door een 
docent in het praktijkonderwijs en is 
geschikt voor kinderen vanaf 
groep 7 (3e graad lagere school in 
Vlaanderen) tot jongeren van 16 jaar.

=	leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)

56 pagina’s | werkboek, A4-formaat |  
ISBN 978-90-8696-025-5 |  € 16,50 

PETRA SIMON

Zó werkt het. Deel 1
Werkboek sociale vaardigheden op 
het werk

Zó werkt het is voor jongeren 
die het praktijkonderwijs (of het 
beroepsonderwijs in Vlaanderen) gaan 
verlaten of die een mbo-opleiding 
niveau 1 volgen. 
Hoe maak je een cv? Welk werk wil je 
eigenlijk doen? En hoe hoor je je op 
de werkvloer te gedragen? Dat komt 
aan bod in Zó werkt het. Dit werkboek 
is dan ook een logisch vervolg op het 
werkboek De school is van ons. Zó werkt 
het is de volgende stap en begeleidt 
leerlingen in de overgang van de 
leeromgeving naar de werksituatie.
Bij het werkboek horen ook leerzame 
filmpjes voor de leerlingen en een 
docentenhandleiding .
Nederlandse docenten kunnen bij IVIO 
Examenbureau voor hun leerlingen 
het schriftelijk examen ‘Sociale 
vaardigheden op het werk’ aanvragen. 
Leerlingen die hiervoor slagen, krijgen 
een certificaat van IVIO uitgereikt.

=	leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)

96 pagina’s | werkboek, A4-formaat |  
ISBN 978-90-8696-125-2 |  € 26,50 

WERKBOEKEN  
SOCIALE VAARDIGHEDEN

OP SCHOOL EN DAARNA
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PETRA SIMON

Zó werkt het. Deel 2
Vervolg op Zo werkt het!

Leerlingen en studenten hebben met Zó werkt het sociale 
werknemersvaardigheden geoefend. Zij hebben een cv 
gemaakt, en een heleboel portfolio-opdrachten, en ten 
slotte een proeve van bekwaamheid afgelegd. Door middel 
van rollenspellen, filmpjes, leesteksten en oefeningen 
in het werkboek hebben zij een aantal werksituaties 
doorgenomen en geleerd wat gewenst gedrag is, en wat 
niet. Ze lopen vaak veel dagen per week stage, en komen 
nog maar weinig op school. Hoe monitor je als docent of 
begeleider hun stage? Hoe begeleid je de jongeren nog? 
Tegen wat voor problemen lopen ze nu aan?

Met het vervolg Zó werkt het. Deel 2 heeft u een werkboek 
waarmee uw leerlingen leren reflecteren op hun eigen 
werkervaringen. Iedere leerling wordt verondersteld drie 
weken in de zomervakantie te hebben gewerkt. Weer 
terug op school wordt dat hele proces doorlopen en 
geëvalueerd. Per uitstroomrichting, per leerling. Iedere 
leerling geeft een presentatie over zijn vakantiebaan. De 
verhalen van de leerlingen in dit werkboek zijn allemaal 
waar gebeurd. De opdrachten zijn soms klassikaal en 
soms individueel. Tegelijkertijd worden allerlei termen 
geïntroduceerd, zoals ‘naw-gegevens’, ‘zzp’er’ en ‘fifo’. Ook 
allerlei vaardigheden worden geoefend, zoals een route 
opzoeken, omgaan met boze klanten, enz.

=	Leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)

96 pagina’s | werkboek, A4-formaat | ISBN 978-90-8696-167-2 |  € 26,50  

Aanbieding:  
Bestel nu met korting voor uw 

leerlingen/cursisten een van 

de werkboeken én het IVIO-

Examen Sociale vaardigheden 

op de werkvloer!

PETRA SIMON,  
MET CARTOONS VAN JIM VAN DER MEULEN

De moeilijke leerling  
bestaat niet
Een positieve kijk op het praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs (of het 
beroepsonderwijs in Vlaanderen) hebben vaak een 
vervelende schoolcarrière achter de rug. Leren, 
lezen, opletten, luisteren, stil blijven zitten. Het 
is allemaal heel lastig. Ze zijn dikwijls ook weinig 
geïnteresseerd. Zeker als iets te moeilijk is, of als 
ze er niet zo goed in zijn. Maar zo’n negatieve en 
ongemotiveerde houding werkt uiteindelijk alleen 
maar in hun nadeel. Want de leerkracht heeft 
nog meer leerlingen in de klas die misschien wel 
geïnteresseerd zijn.

Hoe je deze leerlingen weer bij de les krijgt, laat 
Petra Simon zien in haar cartoons en in haar 
ervaringsverhalen uit 30 jaar praktijkonderwijs.
Beter naar de leerling kijken, naar hem of haar 
luisteren en echt met de leerling praten: dat is 
volgens haar de sleutel tot succes in het lesgeven 
aan ‘moeilijke’ leerlingen. Daarbij spaart ze zichzelf 
en ook haar collega’s niet. Want wie vindt de tijd om 
echt te kijken en te luisteren naar elke leerling? En 
doen we zelf altijd alles meteen goed. Petra Simon 
houdt leerkrachten een spiegel voor? En zij hoopt 
dat daardoor af en toe een lastige leerling wat meer 
bij de les gehouden wordt. 

Petra Simon is ook de auteur van Zó werkt het! Deel 1 
en Deel 2. (Zie hiernaast.)

48 pagina’s  | geïllustreerd  | 978-90-8696-173-3 |  € 26,50   

Voor de  
leraar !
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HANNEKE VERBRUGGEN

Handig! Organizen  
Werkboek voor praktijkonderwijs 

Handig! Organizen helpt leerlingen met 
een soepele overgang van PO naar VO. 
Zij leren de weg in hun nieuwe school 
kennen, ze leren op de juiste manier om 
te gaan met hun agenda en ze ontdekken 
hoe ze hun dag moeten inplannen. Het 
werkboek is gebaseerd op denken, doen 
en nakijken. Op basis van ervaringsleren 
krijgen de leerlingen grip op hun 
schoolsituatie. Ze leren vaardigheden 
waar ze een leven lang plezier van zullen 
hebben.

Auteur Hanneke Verbruggen is als docent 
verbonden aan het Pro College. Zij 
gebruikt het werkboek al enkele jaren bij 
haar Organizen-lessen op deze scholen 
voor praktijkonderwijs. En het werkt! 
Daarom biedt zij in samenwerking met 
Eenvoudig Communiceren nu landelijk 
praktijkschool-leerlingen de kans om met 
een goede basis aan het VO te beginnen.

ISBN 978-90-8696-480-2 | 64 pagina’s | geïllustreerd |   € 25,00 

EEN LEERLING OVER HET PROJECT: 

‘Alles is anders op de middelbare school. Ik 
vond dat heel spannend. Maar we kregen 

iedere dag mentorlessen, en daarin 
leerden we wat de bedoeling was. En 

iedereen vond het fijn om te oefenen met 
roosters en je agenda bijhouden.’

 

EEN LEERLING DIE OVERSTAPTE VAN EEN 
ANDERE SCHOOL:

‘Ik wist nooit in welk lokaal ik moest zijn, en 
welke boeken ik dan bij me moest hebben. 

En nu loop ik naar mijn kluisje, en hoef 
ik alleen maar te weten welke dag het 

vandaag is!’

	@Bij afname van 10 ex.: € 22, 00 
Bij afname van 20 ex.: € 18, 00 
Bij afname van 30 ex.: € 14, 00 per stuk



OP HE T WERK

Seksuele intimidatie 
978-90-8696-049-1

Hygiëne op het werk 
978-90-8696-093-4
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De meeste problemen op de werkvloer ontstaan door de omgang met 
collega’s. Sociale vaardigheden zijn daarom heel belangrijk. En het is ook 
handig om te weten wat je in verschillende (vervelende) werksituaties 
moet doen. Deze cahiers bevatten basisinformatie, getuigenissen van 
werknemers en antwoorden op veelgestelde vragen. De reeks is bedoeld 
voor werknemers in de sociale werkvoorziening en hun begeleiders.

= leesniveau A2 (ERK), tegen 1F (Meijerink)  
= voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar 
= A4-formaat, geïllustreerd, met lesbrief = prijs:  € 12,50 

De Werken in-stagegidsen helpen leerlingen in 
het praktijkonderwijs of het beroepsonderwijs bij 
het kiezen van een stageplek. Er is een algemene 
stagegids over het kiezen en regelen van een stage. 
En er zijn meerdere vakspecifieke stagegidsen die 
beschrijven wat je zoal moet kunnen als je kiest 
voor een bepaalde stage. De stagegidsen zijn leuk 
en makkelijk te lezen, en bevatten interviews met 
leerlingen die al een stage hebben gelopen, handige 
tips, een kennistest, een woordenlijst en een interview 
met een professional uit het vak.

= leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)  = voor 
leerlingen in het praktijkonderwijs of het 
beroepsonderwijs =	A4-formaat, geïllustreerd, met 
lesbrief = prijs:  € 8,50

Stage lopen
978-90-8696-120-7

Werken in de zorg 
978-90-8696-076-7

Werken in het groen 
978-90-8696-078-1

Werken in de techniek
978-90-8696-131-3 

Werken in 
de uiterlijke 
verzorging

978-90-8696-165-8 

WERK ZAKEN

WERKEN IN
STAGEGIDSEN

WILLEMIJN STEUTEL

Aan het werk! 
Alles wat je moet weten over je baan
Werkboek
En dan is het tijd om een (andere) baan te zoeken. Hoe pak 
je dat aan? Wat ga je verdienen? En hoe ga je om met je 
collega’s en met je baas? Spannend allemaal. In dit werkboek 
oefen je de meest voorkomende situaties en leer je omgaan 
met problemen op je werk. Ook leer je onderhandelen 
over je salaris. In elke baan heb je rechten en plichten als 
werknemer. Ook op dat gebied krijg je allemaal oefeningen.

ISBN 978-90-8696-510-6 | ca 96 pagina’s |  € 15,00  

VERSCHIJNT  
APRIL 2020
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Serie over zelfredzaamheid voor jongvolwassenen die door diverse  
oorzaken een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij: 
•  nieuw in Nederland zijn 
•  zwak in taal zijn 
•  weinig ondersteuning van thuis krijgen

Maar Mijn leven is er ook voor jongeren die thuis niets hoefden te doen, en daardoor niet 
weten hoe ze bijvoorbeeld hun geldzaken regelen, hun huis schoonhouden en hoe ze een 
balans vinden tussen wat je wílt doen en wat je moét doen. 
Verder biedt deze reeks handvatten voor het onderwijs bij vakken als burgerschap, hygiëne, 
digitale vaardigheden, sociale vaardigheden, agendabeheer en het huishouden. 
Elke titel in deze serie wordt ondersteund door een lespakket.

= Auteur: Charlotte van den Berg = Fotografie: Edwin Wiekens

MIJN LEVEN  
ZELF DENKEN, ZELF DOEN

Zoekt u lesmateriaal op het gebied van 
werknemersvaardigheden en  

arbeidsvaardigheden? 
Kijk op pagina’s 50-53

Mijn leven
zelf denken, zelf doen
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Thema’s in de serie Mijn leven

Relaties
• Liefde
• Vriendschap
• Gevoelens
• Vrije tijd

Burgerschap
• Democratie
• Participatie
• Internetvaardigheden
• Etiquette

Doen
• Plannen
• Reizen

Financiën
• Administratie
• Geldzaken

Wonen
• Huishouden
• Keuken
• Gezondheid
• Verhuizen

	@Bestelinformatie
1 – 20 exemplaren per titel
 € 15,-  per stuk
Digitaal lesmateriaal per titel:  
 € 100,- 

20 exemplaren of meer per titel
 € 11,25  per stuk
Digitaal lesmateriaal gratis bij 
afname van 20 exemplaren of 
meer per titel.

Losse exemplaren
De reeks Mijn leven is ontwikkeld als methode, maar u kunt ook losse 
exemplaren van een titel bestellen. Het is uitdrukkelijk verboden om 
(gedeelten uit) deze methode te kopiëren of anderszins te verspreiden.

	@Licentie
U krijgt per school/instelling een licentie voor 
het lesmateriaal bij aanschaf van de methode. 
Het lesmateriaal bestaat uit een digitaal 
lespakket dat u onbeperkt kunt printen voor 
uw leerlingen/cursisten.

serie over zelfredzaamheid
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BURGERSCHAP/
INBURGERING

Van Sinterklaas tot Suikerfeest 
Werkboek over belangrijke dagen & feesten

In het werkboek Van Sinterklaas tot Suikerfeest komen alle belangrijke feesten aan 
bod. Elke feestdag wordt in makkelijk te lezen Nederlands uitgelegd, verduidelijkt 
door illustraties. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, 
terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. En dat levert in 
deze multiculturele samenleving een hoop interessante weetjes op. Waarom viert 
men carnaval voorafgaand aan het vasten? Waarom duurt Chinees Nieuwjaar 
vijftien dagen? Wat is het Offerfeest precies? Lezers van dit werkboek weten het. 
Aan het eind van elk artikel staan vier vragen/opdrachten. Moeilijke woorden 
zijn gemarkeerd en worden in een aparte lijst achter in het boek toegelicht. Van 
Sinterklaas tot Suikerfeest is geschikt voor NT2-onderwijs voor volwassenen en in 
internationale schakelklassen/OKAN, voor jongeren in het vmbo, het voortgezet 
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. 

=	Het leesniveau is A2/1F.

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-210-5 |  € 15,-  per stuk | 10 exemplaren of meer:  € 12,50  per stuk

KOEN VAN KELECOM

Feest je mee?
Alle Vlaamse feestdagen op een rijtje. En dat zijn er heel wat. Ook dit werkboek 
bevat tips en vragen voor in de lessen. Speciaal geschikt voor NT2-onderwijs aan 
volwassenen en voor OKAN.

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-351-5 |  € 17,50 

Kranten 
in makkelijke 

taal 
We noemden de kranten van 
Eenvoudig Communiceren al 

eerder. Het lezen van kranten is 
goed voor jongeren en volwassenen. 

Zo blijven ze op de hoogte van het 
nieuws en krijgen ze allerlei voor hen 

nuttige informatie. De maandkranten 
bevatten onder meer artikelen over 

sport, gezondheid, vrije tijd en 
entertainment. Het lesmateriaal zet 

aan tot discussie over de teksten. 
En met de wekelijkse digitale 

krant heeft u iedere week een 
nieuwspagina in uw mailbox!

Zie pagina 36. 

Kranten lezen 
is goed voor je 
ontwikkeling!

Start!
D e  b e g r i j p e l i j k ste  k ran t  v an  N e d e r l an d

-krant
nr. 156 | februari 2020

Veel buitenlanders die in China wonen, verlaten het land. En mensen durven niet meer naar China te reizen. Ze zijn bang voor het corona-virus. Toen 
deze krant werd gedrukt, 
waren er 132 Chinezen aan het virus overleden. Bijna 6000 
mensen zijn besmet met het virus. Het corona-virus is 
ontstaan op een markt in de stad Wuhan. Waarschijnlijk 
komt het van de dieren die 
daar werden verkocht. Voor 
mensen met een zwakke 
gezondheid, zoals ouderen, kan het corona-virus dodelijk zijn. Maar er zijn ook mensen beter geworden. Deskundigen denken dat de kans klein is dat het 

corona-virus in Nederland komt.

Angst om corona-virus in China
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Veel Chinezen dragen mondkapjes.

L e e s  v e r d e r

Pagina 5
Wat is bobsleeën?

✶
Pagina 8

Help, een puistje!
✶

Pagina 10
Alles over bosbranden

DE SNELSTE SCHAATSERS
Schaatsers Kjeld Nuis, Letitia de Jong, Jan Blokhuijsen en Antoinette 
de Jong maken een ereronde over het ijs. Zij waren vorige maand de 
grote winnaars van het NK Sprint en Allround in Heerenveen. 

De populaire YouTuber Nikkie Tutorials heeft verteld dat ze transgender is. Ze is geboren in het lichaam van een jongen. Nikkie werd bedreigd, en moest haar geheim toen openbaar 
maken. Gelukkig voor Nikkie kreeg ze lieve reacties op haar ‘coming-out video’. Het filmpje is al miljoenen keren bekeken. Nikkie hoopt dat ze met haar verhaal onzekere transgenders kan steunen. En dat mensen meer begrip krijgen voor 

transgenders. 

Transgender
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Bij een concert in Amsterdam is vorige maand een man 
opgepakt met dertig telefoons. Die had hij verstopt in een 
wielrenbroek die hij onder zijn kleding droeg. Bij een eerder concert waren ook al vijftig 

telefoons gestolen. Nu er wéér meldingen kwamen van mensen die hun telefoon misten, sloot de politie de deuren. Dankzij een signalement kon de man worden gearresteerd.

Wielrenbroek

NikkieTutorials.

Uitgeverij Eenvoudig CommunicerenLEZEN VOOR IEDEREENUITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN



57   www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be

WILLEMIJN STEUTEL

Samen leven in Nederland
Omgangsvormen in makkelijke taal

Ben je nieuw in Nederland? Dan heb je vast gemerkt dat 
er verschillen zijn met je geboorteland. De mensen hier 
wonen anders. Ze hebben andere regels. En gaan anders 
met elkaar om. Het kost natuurlijk tijd om de Nederlandse 
samenleving te leren kennen. Dit boek helpt je een beetje 
op weg.
Je leest over de Nederlandse ‘normen en waarden’: alle 
afspraken, regels, rechten en plichten die belangrijk zijn in 
dit land. Ook vertellen we iets over typisch Nederlandse 
dingen. Zoals fietsen en zwemmen. En je kunt lezen waar 
je terecht kunt om dingen te regelen. Of als je vragen hebt. 
Zo voel jij je hopelijk snel thuis tussen de Nederlanders!

56 pagina’s | ISBN: 978-90-8696-289-1 |  € 10,00 

WILLEMIJN STEUTEL

Rechten van alle mensen 
In Rechten van alle mensen worden in 
eenvoudige taal de rechten van de 
mens uitgelegd en met voorbeelden 
toegelicht.

48 pagina’s | isbn 978-90-8696-249-5 |   € 18,50

CHARLOTTE VAN DEN BERG

Ik doe mee
Participeren in onze maatschappij, 
dat kan jij ook.

32 pagina’s | ISBN 978-90-8696-325-6 |  € 15,00 

CHARLOTTE VAN DEN BERG

De democratie en ik
Wat je echt moet weten over onze 
democratie.

32 pagina’s | ISBN 978-90-8696-326-3 |  € 15,00

	@Bestelt u 10 of meer exemplaren van dit 
handzame, geïllustreerde boek?  
Dan is de prijs 9,- per boek!
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WILLEMIJN STEUTEL

Dat meen je niet! Zo anders?
Wie kan zich 
nog een leven 
voorstellen zonder 
telefoon? Of dat je 
naar buiten moet 
om naar de wc 
te gaan? Of dat 
er nergens een 
tv is? En toch is 
dat allemaal nog 
helemaal niet zo 
lang geleden. In 
dit boek staan 
de contrasten 
tussen toen en nu 
centraal. Van ‘Toen we nog geen anticonceptie hadden’ tot 
‘Toen nog bijna iedereen naar de kerk ging.’ 

ISBN 978-90-8696-516-8 | ca 80 pagina’s |  € 18,50  

WILLEMIJN STEUTEL 

Typisch Nederlands
Een interessant en 
amusant boek over 
vreemde en minder 
vreemde tradities 
in Nederland. 
Extra leuk zijn de 
interviews met 
nieuwkomers over 
de Nederlandse 
cultuur en 
gewoonten.

120 pagina’s | geïllustreerd | ISBN 978-90-8696-103-0 |  € 16,50 

WINE BALJET 

Welkom in Nederland
Zeven ontroerende 
getuigenissen van 
vluchtelingen uit allerlei 
landen die in Nederland 
een nieuw leven proberen 
op te bouwen. Elk verhaal 
wordt afgesloten met 
een korte uitleg over de 
politieke situatie in het 
land van herkomst.

93 pagina’s | ISBN 978-90-8696-136-8 |  € 10,- 

WILLEMIJN STEUTEL 

Enkele reis Europa
Het concept van dit 
boek is hetzelfde als 
dat van Welkom in 
Nederland. Maar hier zijn 
het zes nieuwkomers in 
Vlaanderen die zelf hun 
verhaal vertellen.

75 pagina’s | ISBN 978-90-8696-087-3 |  € 10,- 

Hoe kijken nieuwkomers tegen Nederland aan? Wat vinden zij vreemd en wat vinden zij 
leuk? Wat is voor hen typisch Nederlands? Daar geven deze drie boeken een beeld van. 
Herkenbaar voor jongeren en volwassenen die nog niet zo lang in Nederland zijn, en 
natuurlijk makkelijk te lezen!

= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)  = voor volwassenen en jongeren = paperback

NT2

VERSCHIJNT  
MAART 2020
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Leeswijzer
Leeswijzer is bedoeld als 
ondersteuning bij de serie ‘Leeslicht’. 
Tijdens de les vormt Leeswijzer voor 
de docent een handig hulpmiddel. 
In Leeswijzer staan vragen en 
opdrachten die de lezer uitdagen 
om over de tekst na te denken. Het 
boek kan ook gebruikt worden in 
leesclubs voor laaggeletterden in 
bijvoorbeeld de bibliotheek of bij 
vrijwilligersorganisaties. 
Terwijl voor al onze boeken geldt 
dat kopiëren uitdrukkelijk verboden 
is, maken wij voor Leeswijzer een 
uitzondering! Van dit boek schaft 
u slechts één exemplaar aan, en 
vervolgens kunt u onbeperkt 
opdrachten en invulpagina’s 
kopiëren. 

=	Leesniveau: A2 =	Geïllustreerd  
=	Aantal pagina’s: 96  
=	Prijs:  € 25,-  
=	Doelgroep: ROC’s, 
bibliotheken, vluchtelingenwerk, 
vrijwilligersorganisaties en iedereen die 
leest met zwak lezende volwassenen. 

ISBN: 978-90-8696-264-8

Goed verhaal
Werkboek over lezen 

Hoe krijg je moeilijk lezende jongeren 
met plezier aan het lezen? Als er 
iemand is die het antwoord op die 
vraag weet, dan is het leesbevorderaar 
Aiden Chambers wel. De methode 
Goed verhaal is geïnspireerd door zijn 
filosofie. Goed verhaal is een werkboek 
met veel ruimte voor het zelf 
ontdekken en ervaren van verhalen.
Het werkboek laat leerlingen op een 
open manier nadenken over verhalen 
in vele verschijningsvormen: liedjes, 
boeken, films en toneelstukken. Wat 
voor verhalen kennen de jongeren? 
En wat voor verhalen lezen, horen of 
zien zij het liefst? Zijn de leerlingen 
zelf eigenlijk verhalenvertellers? Door 
de opdrachten en tips leren jongeren 
hun eigen smaak kennen. Bovendien 
leren zij op basis van een door hen 
zelf gekozen leesboek hoe verhalen in 
elkaar zitten. 

=	Auteur: Remke van Veelen  
=	Leesniveau: A2 =	Geïllustreerd =	
Aantal pagina’s: 96 
=	Beoordelingsexemplaar:  € 26,50    
=	Aanschaf methode: vanaf 20 
werkboeken  € 22,50  per exemplaar.  
=	Doelgroep: praktijkonderwijs, vmbo en 
mbo niveau 2 

ISBN: 978-90-8696-265-5

Iedereen leest mee
Handleiding meeleesclubs

Vindt u een leesclub ook zo ’n leuke 
manier om bij elkaar te komen en 
over van alles te praten? En wilt u 
het plezier in lezen overdragen aan 
mensen die daar nog niet zo vaardig 
in zijn? Bekijk dan deze handleiding 
eens. U krijgt tips over het opzetten 
van een meeleesclub (u leest voor, 
deelnemers lezen stil mee in hun 
eigen exemplaar van het boek), over 
geschikte titels, over het werven van 
deelnemers en over de juiste locatie. 
Ook krijgt u vertel- en voorleestips. 
Bij de handleiding hoort een gratis 
catalogus die voor nóg meer 
inspiratie zorgt. 

=	Hank Gronheid & Tine de Lange 
=	32 pagina’s =	leesniveau B1  
=	geïllustreerd  € 7,50 

ISBN 978-90-8696-347-8

Lezen met plezier, lezen in je vrije tijd, dat willen we bereiken voor iedereen. Soms heb je 
voor begrijpend lezen wat meer bagage nodig. Want hoe weet je wat een thema is? En hoe 
bepaal je wat voor genre je leuk vindt als je die begrippen niet kent? Misschien heeft u als 
docent of begeleider iets aan deze boeken. Maar probeer er geen leeslessen van te maken, 
dat werkt niet bevorderlijk voor het leesplezier!

HULP  
B IJ  LEZEN

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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Op deze pagina vindt u boeken met informatie over de Nederlandse  
geschiedenis en cultuur. 

= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)  = voor volwassenen en jongeren = paperback

WILLEMIJN STEUTEL

Liefde en zo – Tips over relaties
Alles wat je wilt weten 
over relaties, liefde en 
seks! Ken je dat gevoel? 
Dat je vlinders in je buik 
hebt en alléén maar aan 
die ander kunt denken? 
Een heerlijk gevoel, 
zeker als het wederzijds 
is. In dit boek lees je van 
alles over verliefdheid. 
Over jouw gevoelens 
en die van anderen. Je 
krijgt tips over omgaan 
met je schoonouders, 
en over een eventuele 
kinderwens. Wil je het uitmaken? Ook daar krijgt je 
advies over. Alles op een toegankelijk taalniveau en leuk 
geïllustreerd. 

ISBN 978-90-8696-513-7 | ca. 80 pagina’s |  € 18,50 

WILLEMIJN STEUTEL

Willem-Alexander
Van kind tot koning

Een extra makkelijk 
verhaal over het leven van 
Willem-Alexander. Vanaf 
zijn geboorte tot aan de 
kroning. Het boek bevat ook 
achtergrondinformatie over 
het koningshuis, en de taken 
van de koning. En over het 
Nederlandse koninkrijk en 
de Grondwet. En uiteraard 
ontbreken ook koningin 
Máxima en de drie prinsesjes 
niet. 
Met veel ontroerende foto’s.

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-177-1 |  € 10,00 

WILLEMIJN STEUTEL

Samen leven in Nederland
Omgangsvormen in makkelijke taal

Ben je nieuw in Nederland? Dan heb je vast gemerkt dat 
er verschillen zijn met je geboorteland. De mensen hier 
wonen anders. Ze hebben andere regels. En gaan anders 
met elkaar om. Het kost natuurlijk tijd om de Nederlandse 
samenleving te leren kennen. Dit boek helpt je een beetje 
op weg.
Je leest over de Nederlandse ‘normen en waarden’: alle 
afspraken, regels, rechten en plichten die belangrijk zijn in 
dit land. Ook vertellen we iets over typisch Nederlandse 
dingen. Zoals fietsen en zwemmen. En je kunt lezen waar 
je terecht kunt om dingen te regelen. Of als je vragen hebt. 
Zo voel jij je hopelijk snel thuis tussen de Nederlanders!

56 pagina’s | ISBN: 978-90-8696-289-1 |  € 10,00 

OVER NEDERLAND 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Catalogus 2020

VERSCHIJNT  
MEI 2020
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Lezen over allerlei leuke weetjes, dat kan een manier zijn om zwakkere lezers 
tot lezen te verleiden. In de nieuwe serie Top 15 komen verschillende thema’s 
aan bod, op een toegankelijke manier beschreven. Zo is er een boek over 
verschillende sporten, over musea, over natuurverschijnselen, maar ook over 
dieren. Naast zelfstandig lezen, kunnen er ook opdrachten gemaakt worden 
in het boek. En dat maakt deze serie boeken over boeiende onderwerpen 
tevens een les- en leerboek. Zo is Boeiende natuurverschijnselen goed in 
te zetten bij de lessen Techniek. En past Spannende sporten mooi in de lessen Vrije tijd. 
Bijzondere musea is weer heel geschikt om bij lessen Cultuur in te zetten, of bij ‘Over 
Nederland’. Het boek Wonderlijke Dieren past prima bij de lessen Natuur.

= Auteur: Willemijn Steutel = Leesniveau A2 =  Geïllustreerd

	@Elke deel uit deze serie telt 40 pagina’s. De boeken kosten € 13,50 per stuk, en bij 
aanschaf van een klassenset van 20 exemplaren betaalt u slechts € 200,-.

Bijzondere musea
Een heel scala aan Nederlandse musea 
komt aan bod, van Amsterdam tot 
Veenhuizen. 

ISBN 978-90-8696-237-2

Wonderlijke dieren
Leven er nog bijzondere dieren in 
Nederland? Ja, zeker wel …

ISBN: 978-90-8696-266-2 

Spannende sporten
Sporten is niet alleen gezond, maar 
kan ook heel leuk zijn.

ISBN 978-90-8696-235-8

Boeiende natuurverschijnselen
Actueel werkboek met veel informatie over het klimaat.

ISBN: 978-90-8696-236-5 

Interessante kunstvormen
CKV-les voor jongeren, van Leonardo da Vinci tot dj Martin Garrix.

ISBN 978-90-8696-319-5

TOP 15
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RECHTEN  
VOOR IEDEREEN

Mensenrechten; het lijkt vaak zo vanzelfsprekend hier in Nederland. Maar als we kijken naar 
de rechten van een kind, of van iemand met een beperking, dan komen we nog wel voor 
verrassingen te staan. Wist je bijvoorbeeld dat Nederland nog steeds bezig is het verdrag 
over de rechten van mensen met een beperking door te voeren? En dat de rechten van 
kinderen bij een scheiding vaak genegeerd worden? Om maar te zwijgen over de rechten 
die gelden voor álle mensen. Dus ook voor nieuwkomers, dak- en thuislozen, ouderen 
en andere zwakkere groepen in onze samenleving. De serie Rechten voor iedereen is 
geschreven in begrijpelijke taal. Want ook daar heb je recht op!

	@Elke deel uit deze serie telt 48 pagina’s. De boeken kosten  € 18,50  per stuk,  
en bij aanschaf van een klassenset van 20 exemplaren betaalt u slechts  € 300,- .

Rechten van alle 
kinderen
De rechten van het kind gelden voor 
alle kinderen ter wereld. Vanaf hun 
geboorte tot hun achttiende jaar zijn 
mensen volgens de wet een kind. 
Het boek Rechten van alle kinderen 
geeft inzicht in vanzelfsprekende én 
onverwachte rechten die kinderen 
hebben. In Nederland worden veel van 
die kinderrechten al toegepast. Maar 
niet alle rechten worden voldoende 
gerespecteerd. Zo komt het recht 
op vrije tijd soms in de knel als er 
niet genoeg tijd is om te spelen. Ook 
heeft niet ieder kind contact met zijn 
vader of moeder, terwijl het wel recht 
heeft op omgang met beide ouders. 
Het boek benadrukt dat iedereen 
ter wereld zich moet inspannen om 
kinderen de kansen te geven waar 
ze recht op hebben. Een aanrader 
voor de lessen burgerschap, mens en 
maatschappij, en in mentorlessen!

isbn 978-90-8696-234-1

Rechten van alle 
mensen
Niet alleen kinderen, maar ook 
volwassenen hebben rechten. In 
Rechten van alle mensen lees je er 
meer over.  
Er zijn dertig belangrijke 
mensenrechten die zijn 
opgetekend in één verdrag: het 
mensenrechtenverdrag. Daarin 
hebben alle landen samen 
vastgelegd wat de universele 
rechten van de mens zijn. Toch is er 
nog veel mis met het naleven van 
de mensenrechten. In veel landen 
worden mensen gemarteld. Of 
opgesloten zonder eerlijk proces. 
Of mensen krijgen niet de kans 
in vrijheid te demonstreren, of 
te stemmen. In dit boek zijn alle 
rechten in makkelijke taal uitgelegd. 

isbn 978-90-8696-249-5

Rechten van alle 
mensen met een 
handicap 
Nederland geeft gehoor aan het 
VN-verdrag dat de rechten van 
personen met een beperking goed 
regelt. Het zeer actuele boek Rechten 
van alle mensen met een handicap 
geeft in makkelijke taal uitleg 
over het recht op onderwijs, werk, 
sport en toegang tot gebouwen en 
openbaar vervoer voor mensen met 
een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Het boek staat vol 
voorbeelden van situaties waarin 
aanpassingen en verbeteringen 
noodzakelijk (en inmiddels 
verplicht) zijn. Ook worden de 
nieuwe afspraken uitgelegd aan de 
hand van persoonlijke verhalen. In 
begrijpelijke taal – precies zoals het 
verdrag voorschrijft.

isbn 978-90-8696-250-1

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Catalogus 2020
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Okee-krant
De begrijpelijkste krant voor jou!

De Okee-krant bestaat ruim 20 jaar en groeide uit tot hét lijfblad van 
mensen met een verstandelijke handicap in Nederland. En de krant is 
nog altijd onverminderd populair. Met nieuws, leuke weetjes, praktische 
verhalen én een rubriek met contactadvertenties. Abonnees kunnen hier 
gratis een advertentie plaatsen. 

RENATE DORRESTEIN

is er hoop
Een grappige, aangrijpende 
roman. De lezer kruipt 
afwisselend in het hoofd 
van Igor, een jongen met 
een baan op de Sociale 
Werkplaats, en van zijn oma 
Nettie. En ligt er ook nog 
een gestolen baby in de 
kinderwagen.

138 pagina’s | ISBN 978-90-8696-097-2  |  € 12,00 

HANNA BERVOETS

Lieve Céline (16+)
De Amsterdamse Brooke is 
fan van Céline Dion. Ze kent 
al haar liedjes uit haar hoofd. 
Ook leest ze veel over het leven 
van Céline Dion. Als Brooke’s 
moeder sterft, loopt haar 
obsessie met Céline Dion uit 
de hand. Ze schrijft brieven 
aan Céline Dion en gaat haar 
uiteindelijk opzoeken in New 
York.
Lieve Céline is in 2013 verfilmd.

130 pagina’s | ISBN 978-90-8696-196-2 |  € 13,50

VOOR MENSEN  
ME T EEN BEPERKING

Okee
D e  b e g r i j p e l i j k s t e  k r a n t  v o o r  j o u

-krant
nr. 244 | november 2019

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN

UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Gaat Groot-Brittannië ooit nog 
uit de Europese Unie? Voorlopig 
niet. De Britten krijgen weer 
uitstel voor hun ‘Brexit’. Brexit 
staat voor ‘British Exit’ oftewel: 
‘Brits vertrek’. Dat zou eigenlijk 
op 31 oktober gebeuren. Die 
deadline had premier Johnson 
afgesproken met de leiders van 
de Europese Unie (EU). Maar het 
lukt de Britse politici niet om 
het eens te worden over hoe de 
Brexit moet worden geregeld. 
De Britten krijgen nu van de EU 
tot 31 januari 2020 de tijd. In 
december zijn er verkiezingen. 
Johnson hoopt dat hij weer 
wordt gekozen, zodat hij de 
Brexit kan doorzetten. Maar of 
de Britten in januari echt zullen 
vertrekken? Wordt vervolgd …

Hoe zit het nou met die Brexit?
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Premier Boris Johnson in het Britse parlement.

Het Malieveld in Den Haag.

L e e s  v e r d e r

Pagina 5
Alles over skateboarden

✶
Pagina 8

Kom in beweging!
✶

Pagina 9
Knives Out: een spannend 

moordmysterie

LICHTJESFEEST
Hindoes over de hele wereld vierden vorige maand Divali. Dit ‘lichtjesfeest’ is de belangrijkste feestdag voor mensen die het Hindoeïstische geloof hebben. Het is een vrolijk, kleurrijk feest om de godin van geluk en rijkdom te eren: Lakshmi. Zoals deze vrouwen doen, in een tempel in Sri Lanka.

Alweer een groot protest in Den 
Haag. Dit keer gingen niet de 
boeren met hun trekkers naar 
de stad, maar de bouwvakkers 
met hun voertuigen. Ze zijn 
boos over de strenge milieuregels 
van de regering. Bouwprojecten 
zijn hierdoor stil komen te 
liggen. De bouwers willen dat 
die regels veranderen, zodat zij 
verder kunnen werken. Je leest 
meer over het stikstofprobleem 
op pagina 10.

Boze bouwvakkers
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Winkels en restaurants gooien 
steeds minder eten weg. En in 
winkels zijn producten te koop 
die vroeger in de vuilnisbak 
zouden zijn beland, zoals 
kromme komkommers. Steeds 
meer restaurants gebruiken 
producten die in de supermarkt 
niet zijn verkocht, bijvoorbeeld 
brood van een dag oud. Ook zijn 
er apps tegen voedselverspilling. 
Hiermee kun je producten 
‘redden’ door ze met een flinke 
korting op te halen. 

Minder verspilling

Gewoon zo!
Zelfstandig functioneren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een 
verstandelijke beperking of psychische problemen kunnen soms een steuntje in de rug 
gebruiken. In de reeks Gewoon zo! wordt in eenvoudige taal uitgelegd hoe je gewone, 
dagelijkse dingen kunt aanpakken. De tekst wordt ondersteund door heldere tekeningen.

= leesniveau Gewoon zo!: A2 (ERK), onder 1F (Meijerink) 
= voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar = A4-formaat, geïllustreerd = prijs:  € 8,50   

Informatie: Hoe 
zoek je iets op?

978-90-8696-013-2 

Wonen: Hoe 
houd je je huis 
schoon?

978-90-8696-043-9 

Gezondheid: 
Hoe ga je om 
met ziektes?

978-90-8696-045-3 

Gezondheid: 
Hoe verzorg je 
jezelf?

978-90-8696-071-2 

Geld: Hoe 
voorkom je 
schulden?

978-90-8696-072-9 

Wonen: Hoe 
ontmoet je 
buurtbewoners?

978-90-8696-073-6

Anticonceptie: 
Welk middel past 
het beste bij jou? 

978-90-8696-074-3 

Zie ook
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