


Nieuwe bestsellerauteur in huis gehaald!

Amalia
Claudia de Breij

Toen onze kroonprinses, Amalia van Oranje, achttien werd, schreef 
cabaretier Claudia de Breij een boek over haar. In dit boek vertelt 
Amalia over haar leven als kroonprinses, haar school, hobby’s en de 
relatie met haar ouders. De prinses vertelt openhartig. Over haar 
perfectionisme, haar liefde voor paardrijden, het verdriet om de 
dood van haar oom, prins Friso, en de dood van haar Argentijnse 
tante. En over het belang van vriendschap, wat voor de toekomstige 
koningin van Nederland niet altijd gemakkelijk is. Moeilijke 
onderwerpen gaat ze niet uit de weg. Zo vertelt ze ook dat ze een 
psycholoog raadpleegt als ze mentaal in de knoop 
zit en bespreekt ze haar opvatting over godsdienst.  
In dit boek komt de lezer erachter wie onze 
kroonprinses is. Een must-read voor alle inwoners 
van Nederland. En binnenkort verschijnt het in 
makkelijke taal! 

Hertaler: Jet Doedel – verschijnt in 
september – paperback – geïllustreerd 
– ISBN 9789086967322 – € 15,00 – 
Leesniveau: A2/B1

Willem-Alexander: van kind tot koning
Willemijn Steutel

Ook over onze huidige koning, Willem-Alexander, 
hebben wij een boek uitgebracht. In Willem-Alexander: 
van kind tot koning leest u over het ontstaan van ons 
koningshuis, het leven van Willem-Alexander voordat 
hij koning werd en zijn leven als koning. Een leuk 
een leerzaam boek voor iedereen die meer over ons 
koningshuis wil weten..

64 p. – paperback – ISBN 9789086961771 – € 10,00 – Leesniveau: A2

Blackmail
Cis Meijer

Jade heeft een roddelpodcast. Daarin deelt ze sappig nieuws over 
de leerlingen en docenten op haar school. Door haar podcast is 
Jade geliefd en gehaat tegelijk. Maar dan overlijdt Jade door een 
tragisch ongeval. Twee maanden later vindt Jades vriendin Tess 
een onafgemaakte podcast. Als ze die beluistert, schrikt ze. Tess wil 
erachter komen wat Jade verborgen hield. Was haar dood wel een 
ongeluk of was er meer aan de hand? 
Blackmail is een spannende pageturner waar jongeren van zullen 
smullen.

Verschijnt in september – paperback 
– ISBN 9789086967339 – € 15,00 – 
Leesniveau: A2/B1

Kampioen 2.0
Corien Oranje

Olivier is dol op zwemmen. En hij is er goed in. Hij wint de ene 
wedstrijd na de andere. Maar als hij elf is, verandert alles. Door een 
ongeluk verliest hij zijn linker onderbeen. Zijn carrière lijkt voorbij 
voordat deze begonnen is. 
Maar Olivier geeft niet op. Na een pijnlijke en langdurige 
revalidatie wil hij door met zwemmen. Hij gaat trainen. Nog harder 
dan eerst. En het lukt hem! Hij verbreekt het ene record na het 
andere en neemt zelfs deel aan het WK in 2013. Slaagt hij erin de 
Paralympische Spelen in Rio de Janeiro te bereiken? 
Kampioen 2.0 is een inspirerend, waargebeurd verhaal over 
topsport met een handicap. 

Verschijnt in april – paperback 
– ISBN 9789086967247 – € 16,50 – 
Leesniveau: A2/B1
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WELKOM BIJ UITGEVERIJ 
EENVOUDIG COMMUNICEREN

De toegankelijkheid van literatuur
Al bijna dertig jaar zijn wij bezig met toegankelijkheid. De toegankelijkheid 
van informatie en van literatuur. Wij maken makkelijke boeken en kranten 
voor lezers voor wie gewone boeken vaak te moeilijk, te ingewikkeld en 
daardoor demotiverend zijn. Cijfers tonen aan dat bijna een kwart van 
onze bevolking onder het standaardniveau (B1) leest. Een forse groep die 
lezen dikwijls slechts als een ‘noodzakelijk’ kwaad ziet.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook zij plezier beleven aan lezen? Want 
goed kunnen lezen (en schrijven) is in onze moderne, digitale maatschappij o zo 
belangrijk. Boeken in eenvoudige taal kunnen helpen. Makkelijke boeken geven 
moeilijke lezers het zetje om over hun leesdrempel heen te komen. Ze vormen 
de toegangspoort naar ‘het gewone lezen’.

En ons recept werkt. Dat bewijzen we al jaren. Niet-lezers omtoveren tot lezers, 
dat is én blijft onze missie. Leuke, mooie, ontroerende en spannende verhalen 
zorgen ervoor – mits niet te moeilijk – dat onwennige lezers door blijven lezen, 
dat ze volhouden, en dat ze ongemerkt een betere lezer worden. Oefenen als 
spel. Oefenen met plezier. Oefenen zonder dat je merkt dat je aan het oefenen 
bent. Dat is toch de beste vorm van leren! 
 
Ralf Beekveldt 
Directeur uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Eenvoudig Communiceren is er voor iedereen
Lees je niet zo graag? Omdat het langzaam gaat of omdat je vaak nét niet snapt wat er staat? Geef niet 
op! Met boeken en kranten van Eenvoudig Communiceren krijgt iedereen plezier in lezen. Wij maken 
teksten makkelijker. Of het nu over liefde gaat, of over oorlog. Over vrijheid of over ons slavernijverleden. 
Wij hebben voor iedereen een mooi boek.

Als je een zetje nodig hebt
Jongeren in het praktijkonderwijs/buso werken hard om hun leerdoelen te bereiken. Wij helpen hen 
daarbij met onze leer- en werkboeken en methodes. De rustige opmaak, duidelijke taal, heldere 
voorbeelden en vele doe-opdrachten maken leren tot een overzichtelijke taak. Voor verbetering van de 
woordenschat, kennis van de Nederlandse maatschappij, burgerschap en inzicht in je eigen kunnen, is er 
ook de PrO-krant. Behapbaar nieuws wordt afgewisseld met minder zware thema’s.

Universeel leesplezier
Eenvoudig Communiceren maakt boeken voor lezers van alle leeftijden en nationaliteiten. Zo hebben 
wij boeken voor kinderen en jongeren met een leesachterstand, mensen die pas net Nederlands leren, 
ouderen die het lezen een beetje verleerd zijn en mensen met dyslexie en nog veel meer. Onze boeken 
zijn voorzien van een grote, schreefloze letter, een ruime interlinie en een overzichtelijke, rustige 
bladspiegel. Bovendien bestaan de teksten uit korte zinnen en makkelijke woorden. Al onze boeken vind 
je in deze catalogus én op onze websites: eenvoudigcommuniceren.nl of lezenvooriedereen.be.
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Leesniveaus
Bij elke serie of titel staat het leesniveau vermeld. Dit doen wij 
met behulp van de niveaus uit het Europees Referentiekader 
(ERK). De Nederlandse referentieniveaus gebruiken wij niet, 
omdat dit systeem niet fijnmazig genoeg is voor onze boeken. 
Bij de uitleg van de leesniveaus voegen we het AVI-niveau toe, 
omdat hier veel vraag naar is. Daarbij moet worden gezegd 
dat het AVI-niveau een maatstaf is voor de moeilijkheidsgraad 
van kinderboeken waarbij de leeftijd van de lezer relevant 
is. Boeken voor jongeren en volwassenen kunnen daarom 
eigenlijk niet in een AVI-niveau worden ingedeeld. De 
hieronder genoemde AVI-niveaus zijn dus slechts een 
schatting. Dat een boek een bepaald AVI-niveau heeft, wil 
niet zeggen dat het boek geschikt is voor kinderen. Het is 
belangrijk te kijken voor welke doelgroep het boek bedoeld is.

Lesbrieven
Bij sommige boeken zijn lesbrieven gemaakt. De lesbrieven 
verbeteren het tekstbegrip van de lezer door voorkennis te 
activeren, inhoudelijke vragen over het verhaal te stellen, en, 
in sommige gevallen, dieper in te gaan op personages en/of 
gebeurtenissen en woordenschat uit te breiden. Het niveau 
van de vragen en opdrachten in de lesbrieven is aangepast 
aan de doelgroep van het boek. Is de lesbrief gratis? Dan 
kun je hem downloaden vanaf de website (onderaan bij 
‘downloads’). 

Krijg je de lesbrief pas bij afname van een klassenset? Dan 
kun je hem aanvragen bij info@eenvoudigcommuniceren.nl. 
Per boek staat aangegeven of er een lesbrief bij gemaakt is.

Hoe gebruik je deze catalogus

De catalogus bestaat uit twee delen: fictie en non-fictie. Het 
eerste deel, fictie, is verdeeld in boeken voor volwassenen, 
jongeren (ook wel: young adults of YA) en kinderen. Binnen 
elke categorie lopen de titels op in moeilijkheidsgraad. Het 
leesniveau staat bij elke serie of titel vermeld.

Het tweede deel, non-fictie, is ingedeeld op onderwijstype 
en/of doelgroep. Bijvoorbeeld praktijkonderwijs of NT2.
belangrijk te kijken voor welke doelgroep het boek 
bedoeld is.

INFORMATIE

Een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer 
overbrengen – in al de complexiteit waaruit 
zo’n gevoel of sfeer bestaat – in makkelijke 
taal is hartstikke lastig. Dat weten we hier 
maar al te goed. Ik ontvang vaak manuscripten 
van aspirerend auteurs waarin, met het oog 
op ‘eenvoudige taal’, de smaak en spanning 
ontbreken die maken dat je zin hebt om verder 
te lezen. 

Maar soms komt het voor dat ik ineens een 
pareltje in mijn inbox kan openklikken. Zo 
ook een paar maanden terug. Toen ontving 
ik Mo en Noor, geschreven door NT2–docent 
Virginie Gyselinck. Een prachtig en ontroerend 
liefdesverhaal vol karakter en gevoel, 
geschreven ónder leesniveau A1. Echt heel 
knap!!

Terwijl ik dit schrijf zitten we nog midden in de 
redactionele fase van het boek. Maar ik hoop 
jullie in de zomer net zo blij te maken met dit 
verhaal als toen ik het voor het eerst las.

Dorien Beekveldt, coördinerend redacteur

0/A1 beginnende lezers. (AVI-niveau 1-2) 

A1 extra makkelijk (AVI-niveau 3-4)

A1/A2 makkelijk (AVI-niveau 5-6)

A2/B1 eenvoudig (AVI-niveau 7-8)

B1 iets minder eenvoudig (AVI-niveau uit)
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WoordWinst is een serie van tien makkelijk te lezen 
verhalen. De reeks is bedoeld voor (jong)volwassenen die 
pas kort Nederlands lezen. Bij het schrijven van de serie is 
gebruikgemaakt van woordenlijsten van BoomNT2.

Lezend op weg naar A1

Auteur: Johan van Caeneghem 
– Illustraties: Rowan van Gemen – 
gebonden – 40 p. – € 10,95 – Leesniveau 
A1

WOORDWINST 

De voetballer
Karim kent nog niet zo veel mensen 
in zijn dorp. Maar dan ontmoet hij 
Sophie. Zij kan hem helpen met zijn 
grote wens: voetballen in een echt 
team.

ISBN 9789086963027

Een nieuwe baan
Samir wil een nieuwe baan. Maar 
dat valt niet mee. Buurvrouw Annie 
probeert te helpen. Gaat het deze keer 
wel lukken?

ISBN 9789086963034 

Blij met jou
Alina gaat ’s avonds naar school. 
Langs de weg naar huis zitten er vaak 
jongens. Ze doen niks, maar Alina is 
bang. Gelukkig wil een meisje met 
haar mee lopen.

ISBN 9789086963041

Samen eten
Ravi eet niet graag alleen. Hij gaat 
vaak naar de frietkraam. Maar dan is 
er een feestje bij de Nederlandse les. 
Nu kan Ravi laten zien hoe lekker hij 
kookt. 

ISBN 9789086963058

Tot ziens
Nafi, Issa en Bilal voelen zich thuis 
in hun nieuwe flat. Ze hebben 
vriendelijke buren. Maar wat is er aan 
de hand met buurman Bert?

ISBN 9789086963218

Te laat
Taher gaat met de trein naar zijn werk. 
Een man op het station vraagt hem om 
hulp. Taher wil wel helpen, maar dan 
mist hij zijn trein.

ISBN 9789086963379 

Dag na dag
Linka komt laat thuis uit haar werk. Bij 
haar buren brandt nog licht. Linka is 
moe, dus ze gaat slapen. Maar dan is 
er opeens lawaai.

ISBN 9789086963539 

Beterschap
Maral werkt in een restaurant. Ineens 
voelt ze zich niet goed. Maral wil naar 
huis. Maar kunnen ze haar wel missen 
in het restaurant?

ISBN 9789086963379 

Op de fiets
Hayat loopt naar haar werk. Fietsen 
lijkt haar eng. Maar dan ziet ze een 
prachtige, rode fiets. Zal ze hem 
kopen?

ISBN 9789086963546 

Fijne verjaardag!
Sammy’s vriendin is bijna jarig. Hij 
koopt een cadeau, maar twijfelt over 
zijn keuze. Hij wil het terugbrengen, 
maar waar is de bon?

ISBN 9789086963553

Romans voor volwassenen
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Een dag in … is een serie van twaalf makkelijk te lezen 
verhalen voor inburgeraars. Ieder deel speelt zich af in een 
van de maanden van het jaar en iedere hoofdpersoon komt 
uit een ander land.

Lezend op A1

 – Auteur: Willemijn Steutel
 – Illustraties: Abdul Mannan
 – Paperback
 – 40 pagina’s
 – € 12,00

EEN DAG IN …  

Anarosa vindt een hond
Mag de hond blijven?

ISBN 9789086963863 

Achmed zingt een lied
Kan Tamar Achmed helpen?

ISBN 9789086964833 

Tulio valt
Kan Tulio de kapsalon 
redden?

ISBN 9789086965090

Olek wil een auto
Kan Olek zijn vriend 
verrassen?

ISBN 9789086963690

Joseph op de markt
Waar is Siem van de 
viskraam?

ISBN 9789086964840

Bemnet wil hardlopen
Wat is er met Bemnet aan de 
hand?

ISBN 9789086965359

Mohammed is alleen
Zal Mohammed zijn familie 
weer zien?

ISBN 9789086964772

Sinem en het water
Laat Sinem haar zoon 
zwemmen?

ISBN 9789086964857

Anass op het ijs
Waar is Anass gebleven?

ISBN 9789086965366

Jiang danst
Kan Jiang haar man 
opvrolijken?

ISBN 9789086964819

Laura heeft haast
Komt Laura op tijd voor de 
bruiloft?

ISBN 9789086964864

Risa is verliefd
Wat is Risa’s grote geheim?

ISBN 9789086965397

Lees elke maand met je groep een boek! Zo komen ze alle twaalf aan bod.

Romans voor volwassenen
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Beeldboek is een serie korte, eenvoudige verhalen voor 
NT1 en NT2. De verhalen zijn geschreven door NT2-docent 
Johan van Caeneghem en worden ondersteund door foto’s 
van acteurs die de scènes uitbeelden. Met deze reeks 
kunnen beginnende lezers kilometers maken!

Lezen net boven A1

 – Paperback, geïllustreerd
 – 48 pagina’s
 – € 11,00
 – Leesniveau: A1

BEELDBOEK  

Arda moet kiezen
Arda rijdt taxi en ontmoet een erg leuke  
vrouw. Maar hij heeft wel al een  
vriendin.

ISBN 978908696575

De man van de bloemen
Jan is verliefd op Gloria, het meisje dat bij de 
bakker werkt. Maar hij durft haar niet aan te 
spreken.

ISBN 9789086962914

Het verhaal van Kaat
Kaat betrapt een inbreker en raakt met hem 
aan de praat. Ze kan hem maar niet vergeten. 
Hoe loopt dit af?

ISBN 9789086961405

Het verhaal van Nikki
Nikki is bijna blind. Elke zaterdag neemt ze de 
bus naar de stad. Op een dag stopt een man bij 
de bushalte. Hij wil Nikki best een lift geven.

ISBN 9789086961511

De ontmoeting
Reda woont illegaal op een kamer. Hij wil wel 
een 'gewone' baan, maar hij heeft geen papieren. 
Een toevallige ontmoeting verandert zijn leven.

ISBN 9789086962907

Het verhaal van Kim
Kim woont in een kleine, oude flat. Haar 
vriendin Emma woont in een groot huis. Zullen 
ze gaan samenwonen?

ISBN 9789086961955

Het verhaal van Rita
Rita gaat een cadeautje kopen voor een 
vriendin. Ze kan maar niets vinden, en raakt 
ook nog eens een dure oorbel kwijt ...

ISBN 9789086962266

Waar is mijn fiets?
De fiets van Saar is gestolen.  
En dan ziet ze hem staan voor een huis,  
niet eens op slot.

ISBN 9789086965762

Het verhaal van Betty
Betty vindt een portemonnee met veel geld. 
Ze kan het geld goed gebruiken. Zal ze de 
portemonnee houden?

ISBN 9789086961092

Het verhaal van Marco
Marco heeft het druk op zijn werk. Gelukkig wil 
Lisa hem helpen. Zo gaat alles veel sneller. En 
het is ook nog eens gezelliger.

ISBN 9789086961221

Het verhaal van Sam
Sam is alleen thuis. Midden in de nacht gaat de 
bel. Er staat een man voor de deur. Wat wil hij 
van Sam?

ISBN 9789086961047

Het verhaal van Jens
Jens heeft een vreemde ontmoeting op het 
station. Hij is blij als hij veilig in de trein zit. Maar 
dan ziet hij diezelfde man in zijn eigen dorp. 

ISBN 9789086962006

Het verhaal van Mariam
Mariam gaat voor het eerst met de ov-
chipkaart de stad in. Ze spreekt de taal niet 
goed. Hoe komt ze nu weer thuis?

ISBN 9789086962273

Het verhaal van Tom
Tom heeft ’s nachts een ongeluk, midden in 
een bos. Hij moet de weg naar huis weer zien 
te vinden. Maar het is zo donker.

ISBN 9789086960859

Romans voor volwassenen
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De Leesstraat is een serie korte verhalen voor lezers die op 
weg zijn naar A2. De verhalen zijn geschikt voor zowel NT1 
als NT2. Alle verhalen in De Leesstraat zijn voorzien van 
een hardcover.

Lezen op A1/A2

DE LEESSTRAAT  

De geur van Babylon
Martin Palmqvist

Meneer Salt werkt al zijn hele 
leven in een kruidenwinkel. Hij is 
gelukkig, en noemt de kruiden zijn 
vrienden. Op een dag komt iemand 
zijn winkel binnen. Het is de 
Iraakse Adila. Ze wil stage lopen in 
de winkel van meneer Salt. Maar 
wil meneer Salt dat wel?

48 p. – ISBN 9789086965953 – € 10,95

Het dagboek
Annelie Drewsen

Tarek vluchtte voor de oorlog. Nu 
moet hij een andere taal leren. 
Maar de Nederlandse woorden 
zeggen hem niks. Van zijn docent 
krijgt hij een dagboek. Maar 
wat moet hij schrijven? Alle 
herinneringen doen pijn. Op een 
avond begint hij toch. En dan gaan 
de woorden stromen.

46 p. – ISBN 9789086965984 – € 10,95

Lokaal 14
Annemijn Verleysen

Ammar, Jakob, Nadia, Ibrahim en Adama 
gaan naar Nederlandse les. En net als in 
iedere klas, heeft elke cursist een eigen 
verhaal. Zo wordt Ammar verliefd op een 
klasgenoot, weet Nadia niet hoe ze haar 
zoons moet helpen en weet niemand 
waarom Jakob zo stil is.

80 p. – paperback, geïllustreerd 
– ISBN 9789086967209 – € 16,50 – Leesniveau: A1/
A2 – met lesbrief

Cocorico
José van Laer

Deze bundel heeft het allemaal: twaalf 
spannende, mooie, ontroerende en 
grappige verhalen. Over Erik die een 
dure armband vindt. Over de baby 
van Karen die opgesloten zit in de 
kinderopvang. En over de haan die 
‘Cocorico!’ kraait. 

80 p. – paperback – ISBN 9789086967070 – € 12,00 – 
Leesniveau: A1/A2

Nooit vergeten
Martine Vispoel

In Antwerpen is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een groot gebrek aan 
voedsel. Een jongetje mag logeren op 
een boerderij buiten Antwerpen. Als zijn 
vader hem na de oorlog komt halen, wil 
hij eerst niet mee. Jaren later gaat hij op 
zoek naar de boerderij.

48 p. – paperback – ISBN 9789086964734 – € 12,00 – 
Leesniveau: A1/A2

KORTE VERHALEN
Lezen op A1/A2

 #NIEUW
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Een onverwachte vriendschap
Philippe Pozzo di Borgo

Philippe raakt geheel verlamd en heeft 
verzorging nodig. Hij vindt hulp bij Abdel, 
een jongen van de straat.

48 p. – ISBN 9789086962631 – € 10,95 
 

Herrie in Huize Avondrood
Susanne Ganser

Meneer De Vries stuit op een oude 
bekende in het verzorgingstehuis.

80 p. – ISBN 9789086963560 – € 10,95 
 
 

Nieuwkomers op de dijk
Susanne Ganser

Wilma wordt wakker van herrie. 
Als ze gaat kijken, ziet ze allemaal 
vreemdelingen en is de straat afgezet.

48 p. – ISBN 9789086963331 – € 10,95 
  

Hanna’s verjaardag
Gull Åkerblom

Hanna wil haar 50ste verjaardag niet 
vieren. Ze besluit te doen alsof ze op 
vakantie is.

72 p. – ISBN 9789086962587 – € 10,95 
 

Dansen in de regen
Gull Åkerblom

Hanna geeft een feest, met Pasen. Ze doet 
haar best om er een heel speciaal feest 
van te maken.

48 p. – ISBN 9789086962716 – € 10,95

De blinde bloemist
Sofia Bergvall

Eva heeft haar eigen bloemenzaak. 
Dat was altijd al haar droom. Maar dan 
moeten er wel klanten komen.

56 p. – ISBN 9789086962747 – € 10,95 
 

Je leven op het spel
Christine Wahldén

Lea wacht op haar broertje Gash als 
ze hoort dat een gammele boot vol 
vluchtelingen midden op zee in brand is 
gevlogen. Zat Gash op die boot?

56 p. – ISBN 9789086962730 – € 10,95 

Niet bang zijn
Britt Engdal

Alette is ongeneeslijk ziek. Maar mooie 
momenten in haar leven maken de dood 
minder bedreigend.

48 p. – ISBN 9789086963362 – € 10,95 
 

Zorgen voor Mies
Johanna Immonen

Als bijbaan werkt een student in het 
weekend in de thuiszorg. Een van zijn 
klanten is Mies.

40 p. – ISBN 9789086962570 – € 10,95 
 

Nieuwe buren
Bim Wikström

Michael is best eenzaam. Maar dan krijgt 
hij een nieuwe buurvrouw, Samira. Hij 
vindt haar heel erg leuk.

40 p. – ISBN 9789086962723 – € 10,95

DE LEESSTRAAT  De Leesstraat
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Sommige koppen in de krant kun je bijna niet geloven. Want 
de realiteit is vaak nog gekker dan je fantasie. De verhalen 
in de reeks Werkelijk/Waar zijn gebaseerd op bijzondere 
nieuwsberichten. Korte, grappige en soms bizarre 
waargebeurde verhalen, geschreven op taalniveau A2.

Lezend op weg naar A2

Auteur: Jelle Bergkamp – gebonden – 
€ 12,95 – Leesniveau: A2

WERKELIJK/WAAR  

Lot uit de loterij
Hassan werkt bij een garage. Op 
een dag staat de mooie Assina voor 
hem. Als ze haar nummer aan hem 
geeft, kan Hassan het bijna niet 
geloven. Hij wil haar mee uit nemen. 
Maar hij heeft niet genoeg geld. 
Daarom koopt Hassan een lot. Als hij 
wint, belt hij haar. Maar het lot heeft 
andere plannen …

40 p. – ISBN 9789086967261

SOS in de bergen
Hans houdt niet van honden. Maar 
omdat zijn vrouw zo graag een 
hond wil, komt hond Joeri toch bij 
hen wonen. Al snel krijgt Hans spijt. 
Hij vindt Joeri vies en irritant. Dan 
stelt de vrouw van Hans voor om een 
weekje naar Oostenrijk te gaan, naar 
de bergen. En daar laat Joeri zich van 
een hele andere kant zien …

48 p. – ISBN 9789086967254

WOORDWINST 2
Woordwinst 2 sluit aan op de reeks WoordWinst. De reeks is 
bedoeld voor (jong)volwassenen. De thema’s van de boeken 
zijn ontleend aan de thema’s bij de inburgering op niveau 
A2. De boeken zijn geschreven op basis van woordenlijsten 
van Boom NT2.

Lezend op weg naar A2

Auteur: Johan van Caeneghem – 
Illustraties: Rowan van Gemen – 48 
pagina’s – hardcover – ca. 1500 woorden 
– € 12,95 – Leesniveau: A1/A2

De fotograaf
Toen Pedro in Colombia woonde, 
was hij fotograaf bij een krant. Dat 
was zijn passie. Nu woont Pedro in 
Nederland en verdient hij zijn geld 
als huwelijksfotograaf. Bruidsparen 
fotograferen vindt hij saai. Hij probeert 
wel aan ander werk te komen, maar dat 
is lastig. Totdat hij Astrid ontmoet …

ISBN 9789086967100

Eerlijk
Ines woont al zeven jaar in Nederland. Ze 
zoekt een baan, maar dat lukt niet. Dan 
krijgt ze een baantje als oppas. Niet wat 
ze wilde, maar het is werk. Gelukkig kan 
ze zich uitleven in de sportschool. Ze is 
er zo vaak dat de eigenaar haar kent. En 
dan heeft ze opeens mazzel.

ISBN 9789086965991

Liefdesverdriet
Meester Gregory werkt met veel plezier 
op een middelbare school. Een van zijn 
leerlingen is Ellen. Zij is nogal bijdehand. 
Het verbaast Gregory dan ook niet als 
hij Ellen na schooltijd met een oudere 
jongen ziet. Maar als ze niet meer 
naar school komt, vraagt hij aan Ellens 
moeder wat er aan de hand is.

ISBN 9789086965601

Op de markt
Yero komt uit Angola en staat op 
de markt. Hij verkoopt elektrische 
apparaten. Yero kent veel mensen 
en is altijd vriendelijk. Op een dag 
loopt iedereen zijn kraam voorbij. Er 
is een nieuwe verkoper, en die is veel 
goedkoper. Yero snapt er niets van. 

ISBN 9789086965618

 #NIEUW  #NIEUW
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Leeslicht is een reeks voor mensen die lezen lastig vinden 
en toch graag een boek pakken. Veel uitgaven in Leeslicht 
zijn makkelijk lezen-edities (hertalingen) van bekende 
bestsellers. Hetzelfde verhaal, dus, maar in een makkelijk 
jasje. De boeken zijn geschreven op niveau A2/B1. 

Lezen op A2/B1

LEESLICHT  

Kijk voor meer boeken op dit leesniveau 
ook bij de thema’s!

Ieder jaar brengt uitgeverij Eenvoudig Communiceren zo’n 
dertig toegankelijke boeken uit. Dit jaar zijn we in verband 
met hogere drukkosten wat terughoudender: er staan 
ongeveer twintig boeken op het programma. Daarom zijn 
we dit jaar selectiever met de boeken die we uitgeven. 
Meer dan andere jaren kijk ik dus naar alle boeken uit.
Als ik een boek moet kiezen waar ik het meest naar 
uitkijk, is dat de hertaling van Kampioen 2.0 van Corien 
Oranje en Olivier van de Voort. Kampioen 2.0 gaat over 
Olivier zelf. Door een ongeluk op zijn dertiende, verliest 
hij zijn onderbeen. Het lijkt erop dat hij zijn droom om 
olympisch zwemmer te worden moet opgeven. Maar hij 
legt er niet bij neer. Hij traint iedere dag en haalt zo de 
Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij vertelt zijn 
verhaal om mensen die in hetzelfde schuitje zitten te 
helpen en te inspireren. Een bijzondere toevoeging aan de 
serie Leeslicht. Dé boekenserie voor iedereen!

Ralf Beekveldt,  
oprichter en directeur uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Gormah Dade  
– het verhaal van een vechter

Gormah Dade en Wine Baljet

Gormah groeit op in Liberia. Daar 
maakt ze tijdens de oorlog veel heftige 
dingen mee. Als ze een Nederlandse 
man ontmoet, besluit ze met hem te 
verhuizen naar Nederland. Maar ook 
hier kan het leven moeilijk zijn. Gormah 
kan niet Nederlands lezen. Daardoor 
raakt ze in de schulden. Ze besluit het roer om te gooien: 
Gormah gaat Nederlands leren. 
Nu is Gormah een voorbeeld voor anderen. Ze is 
Taalambassadeur voor Stichting Lezen en Schrijven en voor  
anderen om ook Nederlands te leren. 

136 p. – paperback – ISBN 9789086967179 – € 10,00

Romeo en Julia
Shakespeare

Bij hun eerste ontmoeting zijn Romeo 
en Julia op slag verliefd. Het liefst 
zouden ze meteen met elkaar trouwen. 
Maar dat is niet zo makkelijk. Want hun 
liefde is verboden. 
Dit is het klassieke liefdesverhaal over 
de ten dode opgeschreven liefde tussen 
Romeo en Julia. Wij hebben het hertaald in toegankelijke taal, 
zodat iedereen het kan lezen.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 96 p. – paperback – ISBN 9789086967308 – € 14,50

’t Hooge Nest
Roxane van Iperen

De Joodse zusjes Lien en Janny Brilleslijper 
gaan tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
het verzet en duiken uiteindelijk met hun 
families onder in een villa in de bossen 
vlak bij Naarden. Vanuit die villa, ’t Hooge 
Nest, blijven ze met gevaar voor eigen 
leven actief in het verzet. Als iemand de 
zussen verraadt, worden ze gedeporteerd 
naar het concentratiekamp Auschwitz. Daar zijn Lien en Janny 
getuige van Hitlers poging tot het uitroeien van de gehele 
Joodse bevolking. Zien ze hun familie ooit nog terug? 
’t Hooge Nest is een bijzonder en ontroerend verhaal dat 
iedereen gelezen moet hebben.

Hertaler: Jet Doedel – 136 p. – paperback – ISBN 9789086967186 – € 16,50

De grootste bankoverval aller tijden
Frank Krake

Het is 1944. De Duitsers zijn al 
vier jaar de baas in Nederland. 
Een groep verzetsvrienden besluit in 
actie te komen. Aan de leiding staat 
Derk Smoes, een door de nazi’s gezochte 
bankmedewerker. Derk krijgt een gouden 
tip: in de kluizen van twee banken in het 
oosten van Nederland ligt meer dan 200 
miljoen gulden. En dat geld kunnen ze 
goed gebruiken. De mannen maken een 
plan. En het lukt. Kisten vol geld worden 
verstopt in een hooiberg. Iedereen is blij, behalve de Duitsers. 
Die zetten alles op alles om de daders op te pakken en het geld 
terug te krijgen.

De grootste bankoverval aller tijden is een waargebeurd 
verhaal over ongekende moed en onvoorwaardelijke 
vriendschap.

Verschijnt in april – hertaler: Karine Jekel – paperback – ISBN 9789086967360 
€ 15,00

 #NIEUW
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Nina en Noortje
Nina houdt van paarden. Drie keer per week gaat ze naar de 
manege. Niet om te rijden, maar om te werken. Nina voelt zich 
thuis op de manege. Tussen de pony’s en de geur van hooi.  
Op school voelt Nina zich minder thuis. Ze heeft er geen 
vrienden. Want Nina houdt niet zo van praten. Ze is bijna net 
zo stil als Noortje, een meisje uit haar klas. Noortje wordt soms 
gepest omdat ze astma heeft. Vaak hoor je haar adem piepen. 
Nina zou Noortje wel willen helpen. Maar Noortje is voor 
iedereen bang. Ook voor Nina. 
Nina en Noortje is een hartverwarmend verhaal over 
vriendschap, vertrouwen en de liefde voor dieren. Het boek is 
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

112 p. – gebonden – geïllustreerd 
– ISBN 9789086967087 – € 14,50 – 
met gratis digitaal tijdschrift

YVONNE KROONENBERG  

De tietenbus
In De tietenbus vertelt Yvonne 
Kroonenberg over haar ervaringen 
met kanker, met doktersbezoeken, 
met chemo en ook met het leven na 
kanker.  
Dit boek is een uitkomst voor 
mensen die meer over borstkanker 
willen weten: wat gebeurt er als je 
de diagnose krijgt? Wat staat je te 
wachten? Dat en veel meer lees je in 
dit boek.

80 p. – paperback – ISBN 9789086967001 – € 12,00

Ik lees nooit een boek
Speciaal voor Eenvoudig 
Communiceren vertelt Yvonne 
Kroonenberg over lezen en schrijven. 
Over haar strenge vader die de 
Donald Duck maar stom vond. 
Over enge parkeermeters. Over Jan 
Banaan, een rijke zakenman die niet 
kan schrijven. En nog veel meer. Elk 
stukje is een afzonderlijk verhaal. 

88 p. – paperback – ISBN 9789086965175 – € 14,50

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

56 p. – paperback – ISBN 9789086962822 – € 8,50

De familieblues
Je bent voor altijd verbonden met 
je familie. Wat je ook van ze vindt. 
In dit boek lees je waarom oma’s 
elkaar niet aardig vinden. Waarom 
ooms flauwe grappen maken. En 
waarom sommige schoondochters 
oppermachtig zijn, terwijl andere als 
voetveeg worden gebruikt.

48 p. – paperback – ISBN 9789086961436 – € 8,00

Lezen op A2/B1

Geef dit boek cadeau aan mensen die zich 
niet kunnen voorstellen hoe ingrijpend 
laaggeletterdheid kan zijn.
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De wandelaar
Adriaan van Dis

Bij een brand in Parijs 
springt een hond uit 
een raam. Meneer 
Mulder neemt hem mee 
naar huis. De hond laat 
hem een nieuw Parijs 
zien, vol zwervers en 
vluchtelingen. Mulder 
besluit zijn leven om te 
gooien. Hij wil iets doen, iemand helpen. 
Maar steeds loopt alles anders.

Hertaler: Jet Doedel – 128 p. – ISBN 9789086967063 
– € 12,00 – met lesbrief

Vrienden voor het leven
Philippe Pozzo di Borgo

Philippe is een 
sportieve, rijke en 
succesvolle man. Maar 
dan raakt hij door een 
ongeluk in een klap 
bijna helemaal verlamd. 
Zijn leven verandert, 
hij wordt volledig van 
anderen afhankelijk. En 
dan komt hij Abdel tegen, een jongen die 
net uit de gevangenis komt. 
Dit hartverwarmende verhaal is verfilmd 
als Intouchables!

Hertaler: Sonja Markowski – 88 p. 
– ISBN 9789086967278 – € 12,50

About a boy
Nick Hornby

Will is een eeuwige 
vrijgezel. En daar is hij 
wel klaar mee. Hij heeft 
een idee. Hij besluit een 
kind te lenen, zodat hij 
naar een bijeenkomst 
voor alleenstaande 
ouders kan. Daar kan hij 
vast een date met een 
vrouw regelen. Maar het loopt allemaal 
net even anders.

Vertaler: Frans van Duijn – 112 p. 
– ISBN 9789086965182 – € 15,00

Het diner
Herman Koch

Wanneer twee 
echtparen samen uit 
eten gaan, wordt al snel 
duidelijk dat dit geen 
gebruikelijk diner is. 
Ze moeten praten over 
hun zoons. Die hebben 
samen iets vreselijks 
gedaan. In hoeverre ben 
je als ouders verantwoordelijk voor de 
daden van je kinderen?

Hertaler: Marian Hoefnagel – 152 p. 
– ISBN 9789086966998 – € 14,50

Schokland
Saskia Goldschmidt

In deze roman beleef je 
de stress en onzekerheid 
van veel mensen in 
Groningen. Je voelt het 
trillen van de aarde en 
wacht gespannen op de 
volgende beving.  
Maar ook in deze 
onzekere tijd gaat het 
leven door …

Hertaler: Rose Heliczer – 128 p. 
– ISBN 9789086964925 – € 15,00

De verzamelde 
werken van A.J. Fikry, 
boekhandelaar

Gabrielle Zevin

A.J. Fikry is niet gelukkig. 
En ook niet zo gezellig. 
Zijn vrouw is overleden 
en zijn boekhandel 
loopt niet lekker. A.J. 
wordt steeds somberder. 
Totdat op een dag 
een klein meisje in 
zijn boekwinkel wordt 
achtergelaten. Maar Maya is vast beter 
af in een pleeggezin, toch?

Hertaler: Jet Doedel – 128 p. – ISBN 9789086962990 
– € 13,50

Lieveling
Kim van Kooten

Puck is pas vijf jaar, als 
ze met haar moeder 
intrekt bij ‘Ome 
meneer’. Vanaf de 
eerste dag wordt ze 
misbruikt door haar 
nieuwe stiefvader. Haar 
moeder heeft niets 
door. De signalen die 
Puck afgeeft, worden niet herkend, ook 
niet op school.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 120 p. 
– ISBN 9789086962877 – € 13,50

Finse dagen
Herman Koch

In Finse dagen neemt 
Herman Koch je mee 
in zijn gedachten. 
Gedachten over zijn 
jeugd, zijn eerste grote 
liefde en de relatie 
met zijn ouders. En dan 
zijn er nog de donkere 
bossen van Finland, een 
geheimzinnige dichtbundel en iemand 
die uit het leven stapt.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 96 p. 
– ISBN 9789086965731 – € 15,00

Mi Sranan
Jerre van Aerde, Hilli Arduin, Indra Hu, 
Karin Lachmising, Rose-Marie Maître

Mi Sranan is een bundel 
van vijf verhalen met 
de klank en geur van 
Suriname. Zo vertelt 
Naar Suriname over 
de remigratie van een 
Nederlands-Surinaams 
gezin. De spreekbeurt 
gaat over een 
stotterend jongetje dat zijn weg vindt. In 
Oog in oog met de dood lees je over de 
beet van een slang en een miraculeuze 
redding. En het verhaal Burenruzie is een 
moderne variant van Romeo en Julia.

80 p. – ISBN 9789086965342 – € 10,00

LEESLICHT  

Lezen op A2/B1
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Lionel Messi 
– de beste voetballer 
van de wereld

Frans van Duijn

Zevenvoudig winnaar van de Gouden 
Bal, viervoudig winnaar van de 
Champions League en sinds dit jaar ook 
wereldkampioen. We kunnen Lionel Messi 
met overtuiging de beste voetballer van 
de wereld noemen. Maar wie is hij eigenlijk? 
In Lionel Messi – de beste voetballer van de wereld lees je 
over de voetbalheld. Over zijn jeugd in Argentinië, en zijn 
debuut bij FC Barcelona. Over de vele records die hij tijdens 
zijn bijzondere carrière op zijn naam zette. En natuurlijk over 
het wereldkampioenschap met Argentinië, dat hij zich op de 
valreep nog toe kon eigenen. 

Verschijnt in april – paperback – ISBN 9789086967315 – € 16,50

Voetbalkoorts
Nick Hornby

De 11-jarige Nick mag met zijn vader 
mee naar een wedstrijd van Arsenal. En 
daar begint een liefde, een verslaving, 
een manier van leven die herkenbaar is 
voor menig voetbalsupporter. Je staat op 
met je club en je gaat ermee naar bed. 
Voetbalkoorts is een fantastisch boek voor 
elke voetballiefhebber. Het geeft een 
bijzonder eerlijk en kwetsbaar beeld van 
het leven als voetbalsupporter.

Hertaler: Jet Doedel – 96 p. – ISBN 9789086965908 – € 15,00

Johan Cruijff 
– mijn verhaal

Johan Cruijff

We krijgen er geen genoeg van: verhalen 
over Johan Cruijff. Onze grootste 
voetbalheld die ook een groot mens was 
en altijd Amsterdammer is gebleven. Zijn 
autobiografie is een pareltje. In de hertaling 
van Frans van Duijn is de eigen spreekstijl 
van Cruijff bewaard gebleven. We zijn blij 
dat we het verhaal van onze nationale held 
ook mogen introduceren bij jongeren en 
volwassenen die niet zo goed kunnen lezen.

Hertaler: Frans van Duijn – 112 p. – ISBN 9789086963607 – € 13,50

Kampioen 2.0
Corien Oranje, Olivier van de Voort

Van kinds af aan houdt Olivier van 
zwemmen. En hij is er goed in. Hij 
wint de ene wedstrijd na de andere. Maar 
als hij elf is, verandert alles. Door een 
ongeluk verliest hij zijn linker onderbeen. 
Zijn carrière lijkt voorbij voor deze 
begonnen is. 
Maar Olivier geeft niet op. Hij wil door met zwemmen. Hij 
gaat trainen. Nog harder dan eerst. En het lukt hem! Hij 
verbreekt het ene record na het andere en neemt zelfs deel 
aan zijn eerste WK in 2013. Slaagt hij erin de Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro te bereiken? Kampioen 2.0 is een 
inspirerend verhaal over topsport met een handicap. 

Verschijnt in april – paperback – ISBN 9789086967247 – € 16,50

Max Verstappen 
– to the MAX 

Frans van Duijn

Max Verstappen was toen hij begon 
de jongste Formule 1-coureur ooit. 
En sinds vorig jaar is hij tweevoudig 
wereldkampioen. In Max Verstappen – to 
the MAX lees je over deze Nederlandse 
raceheld. Over hoe het racen hem met 
de paplepel is ingegoten en hij al op zeer jonge leeftijd alles 
won met karten. En natuurlijk over zijn indrukwekkende 
loopbaan in de Formule 1 die leidde tot zijn eerste 
wereldkampioenschap in 2021 en zijn tweede in 2022.

80 p. – ISBN 9789086967193 – € 16,50 – met lesbrief

Vechtlust
Fernando Ricksen

Fernando Ricksen was een bekende 
voetballer. Zijn carrière verliep rommelig, 
doordat hij kampte met onder meer een 
alcoholverslaving.  
Ricksen had een vrouw en een kind, en 
had eindelijk zijn leven op de rails, toen 
hij ziek werd. Hij bleek ALS te hebben, een 
dodelijke spierziekte. In deze autobiografie 
gaat Ricksen de strijd aan. Met zijn 
verleden, en met zijn ziekte. Ook dat blijkt topsport te zijn.

Hertaler: Jet Doedel – 96 p. – ISBN 9789086964703 – € 14,00

SPORT  

Lezen op A2/B1

 #NIEUW
 #NIEUW

 #NIEUW

Romans voor volwassenen

16   



Voor de aarzelende volwassen lezer in Vlaanderen is er 
de serie Vlaamse reuzen. Deze serie bevat hertalingen 
van Vlaamse bestsellers. Lees de boeken van de grootste 
Vlaamse auteurs nu in makkelijke taal.

Lezen op A2/B1

VLAAMSE REUZEN  

De Witte
Ernest Claes

De Witte is een boerenjongen die opgroeit in 
een klein dorp. Hij haalt veel kattenkwaad uit. 
De Witte is boos op de wereld en houdt niet van 
regels. Tot hij boeken ontdekt die zijn leven zin 
en structuur geven.

Hertaler: An van Parys – 96 p. – ISBN 9789086966981 – € 12,00 – Leesniveau: A2/B1

Brandlucht
Erik Vlaminck

Elly woont in Canada. Haar moeder woont nu 
alleen. Elly haat haar moeder. Ze heeft ook 
een dochter, Linda. Deze drie generaties sterke 
vrouwen verbergen een groot geheim.

Hertaler: Astrid Elbers – 80 p. – ISBN 9789086965151 – € 12,00 
– Leesniveau: A2/B1

De buitenkant van meneer Jules
Diane Broeckhoven

Als Alice haar man Jules op een ochtend dood 
aantreft, licht ze niemand in. Dan komt de 
buurjongen langs. Hij reageert verrassend: 'Dit is 
alleen de buitenkant van meneer Jules.'

72 p. – ISBN 9789086961443 – € 10,00 – Leesniveau: B1

De komst van Joachim Stiller
Hubert Lampo

In Freeks leven gebeuren vreemde dingen. En 
al die dingen hebben te maken met Joachim 
Stiller. Maar wie is dat toch?

Hertaler: Helene Bakker – 104 p. – ISBN 9789086962471 – € 10,00 
– Leesniveau: A2/B1

De ontelbaren
Elvis Peeters

Een vluchteling grijpt met weinig kennis van de 
nieuwe wereld alle kansen aan en neemt soms 
onbegrijpelijke besluiten.  

Hertaler: Robert van Dijk – 120 p. – ISBN 9789086962839 – € 12,00 
– Leesniveau: A2/B1

Een ontgoocheling
Willem Elsschot

Niets in het leven van sigarenverkoper De Keizer 
loopt zoals hij zou willen.

Hertaler: Astrid Elbers – 56 p. – ISBN 9789086964727 – € 11,00 – 
Leesniveau: A2/B1

Verhalen van Herman Brusselmans
Herman Brusselmans

In deze bundel vertelt Brusselmans onder 
andere hoe hij eigenlijk van plan was drummer 
te worden, maar schrijver werd.

64 p. – ISBN 9789086960422 – € 10,00 – Leesniveau: B1

Verhalen van Kristien Hemmerechts
Kristien Hemmerechts

Wat doe je als je niet meer van je partner houdt? 
Kristien Hemmerechts kan er op een open manier 
over schrijven. 

88 p. – ISBN 9789086960514 – € 10,00 – Leesniveau B1

BEELDBOEK IN HET VLAAMS
Beeldboek bevat ook twee in het Vlaams geschreven titels! Op pagina 9 
staat de serie Beeldboek in het Nederlands. 

Lezen op A1/B1

Arda moet kiezen
Arda ontmoet een mooie vrouw. Maar hij heeft 
al een vriendin.

48 p. – paperback – ISBN 9789086966967 – € 11,00

Waar is mijn fiets?
Saars fiets is gestolen. Ze vindt hem voor een 
huis. En hij staat niet op slot …

48 p. – paperback – ISBN 9789086966950 – € 11,00
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Net als ieder jaar, geven we ook in 2023 weer fantastische 
boeken uit. Op deze pagina lichten we een aantal boeken 
uit waar we enorm naar uitkijken.

W E R E L D V E R H A L E N  P O C K E T S
In de serie wereldverhalen geven we wereldberoemde klassiekers uit in toegankelijk 
taalgebruik. En dit jaar verschijnt er een nieuwe lijn in deze reeks: Wereldverhalen Pockets. 
Klassiekers in een handzaam formaat en makkelijke taal. De eerste titels die we in deze 
nieuwe lijn uitbrengen zijn Moby Dick, Frankenstein en Dracula. We hebben er ontzettend 
veel zin in.

Moby Dick
Herman Melville

Ismael gaat werken op het 
schip van Kapitein Achab, 
die bezeten is door één ding: 
de reusachtige witte walvis 
Moby Dick vangen. Maar 
Moby Dick is geen gewone 
walvis …

ISBN 9789086967391 – € 13,50  
– verschijnt augustus 2023

Frankenstein
Mary Shelly

Een student doet 
experimenten met 
lichamen van dode mensen. 
Uiteindelijk lukt het hem 
om leven te maken. Maar 
dan beginnen de problemen 
pas …

ISBN 9789086967407 – € 13,50  
– verschijnt augustus 2023

Dracula
Bram Stoker

Jonathan Harker gaat op 
zakenreis naar Transsylvanië. 
Hij logeert bij graaf Dracula, 
een vriendelijke maar 
vreemde man. Graaf Dracula 
slaapt overdag in een 
doodskist en gaat 's nachts 
op pad.

ISBN 9789086967414 – € 13,50  
– verschijnt augustus 2023

Daar waar de 
rivierkreeften zingen

Delia Owens

Kya Clark groeit 
in haar eentje op 
in een moeras in 
North Carolina. 
Haar moeder, 
broer en zussen 
hebben haar bij 
haar gewelddadige 
vader achtergelaten. 
Om zichzelf 
te onderhouden ruilt ze vis en groente voor andere 
levensmiddelen. Ze voelt zich thuis in het moeras. Maar als 
ze twee mannen uit de stad ontmoet, komt ze erachter dat 
er ook een andere wereld is. Wanneer een van die mannen 
dood gevonden wordt, is Kya gelijk verdacht.  
Daar waar de rivierkreeften zingen is een prachtige roman  
– vol van liefde voor de natuur –die je gewoon niet mag 
missen! Het boek staat sinds zijn debuut in de bestsellerlijst 
en is in 2022 ook verfilmd (Netflix). En dit najaar mag 
uitgeverij Eenvoudig Communiceren dit fantastische boek 
hertalen naar toegankelijke taal, zodat iedereen het kan 
lezen!

ISBN 9789086967384 – € 16,50 – Leesniveau: A2/B1 – verschijnt najaar 2023

 
Mevrouw mijn moeder

Yvonne Keuls

Mevrouw mijn moeder 
was het boek van 
Nederland Leest 2022. In 
november mochten bibliotheken 
dit boek uitdelen. Wij schreven 
vorig jaar ook de toegankelijke 
editie voor Nederland Leest.  
Het verhaal gaat over de 
familie van de schrijver, Yvonne 
Keuls. Als kind verhuist ze van 
Indonesië naar Nederland. 
Mevrouw mijn moeder is een 
bijzonder verhaal over de 
Indische kant van de familie 
en over de verhuizing naar 
Nederland. Het boek zit vol 
herinneringen, in het bijzonder 
over haar moeder die soms lief, soms streng, en altijd 
eigenwijs was. Voor iedereen die deze actie gemist heeft 
komt Mevrouw mijn moeder ook uit als onderdeel van de 
serie Leeslicht. 

ISBN 9789086967421 – € 12,00 – Leesniveau: A2/B1 – verschijnt tijdens de 
Week van Lezen Schrijven

HIER KIJKEN WE  
KOMEND JAAR NAAR UIT  

 #NIEUW

 #NIEUW

 #NIEUW
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Superrr is een serie van zes makkelijke boeken, speciaal 
voor leerlingen van het ISK/OKAN. De verhalen gaan over 
Rik, Elena, Omer, Daan, Emma en Ahmad. Ze werken bij 
supermarkt De Giraf en maken er van alles mee. Door 
het lezen van deze verhalen gaat de taalvaardigheid met 
sprongen vooruit.

Lezen boven A1

– Auteur: Mirjam Eppinga
– Illustraties: Elisa Zee
– Gebonden
– 40 pagina’s
– € 10,95

SUPERRR  

Ahmad wil aan het werk
Ahmad komt uit Syrië en spreekt 
nog niet zo goed Nederlands. Toch 
wil hij net als zijn vrienden werken 
bij de supermarkt. Maar wat als zijn 
Nederlands niet goed genoeg is?

ISBN 9789086963201 

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! En dan vangt 
hij een heel grote vis …

ISBN 9789086963645 

Elena en de winkeldief
Elena werkt bij supermarkt De Giraf. 
Haar vriendin Emma werkt daar ook. 
Elena kletst veel, maar dan blijkt dat 
ze ook heel goed kan opletten.

ISBN 9789086963102

Omer en het vliegticket
Als Omers oma opeens heel ziek is 
wil zijn moeder het liefste meteen 
naar Turkije. Maar er is geen geld 
voor een vliegticket. Gelukkig heeft 
Omer een oplossing!

ISBN 9789086963294 

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 9789086963171 
 

Corona in de supermarkt
Emma laat niet over zich heen 
lopen! Als een echtpaar per se 
samen de supermarkt in wil, houdt 
zij ze tegen. De man wordt zo boos 
dat meneer Staer eraan komt.

ISBN 9789086965380
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In de serie Flitsen lezen jongeren in eenvoudige taal over 
hun leeftijdsgenoten. De verhalen worden ondersteund 
door coole graphics en sluiten aan bij de belevingswereld 
van jongeren. De serie is geschikt voor ISK-/OKAN-
leerlingen, en voor taalzwakke leerlingen in het 
praktijkonderwijs. 

Lezen tussen A1 en A2

 – Paperback
 – Geïllustreerd
 – € 11,00
 – Leesniveau: A1/A2

FLITSEN  

Een weekend alleen
Mirjam Eppinga

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

56 p. – ISBN 9789086962945

De laatste rit
Mirjam Eppinga

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

48 p.  – ISBN 9789086961818

Alleen met haar
Mirjam Eppinga

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 p. – ISBN 9789086961849

Nieuw in Nederland
Mirjam Eppinga

Alicia komt uit Brazilië. Op school mag ze 
alleen maar Nederlands praten! Haar eerste 
schooldag valt niet mee. Gelukkig ontmoet ze 
in de bus naar huis een vrouw uit Angola!

45 p. – ISBN 9097886962174

Op de goede weg
Mirjam Eppinga

Davey heeft dringend geld nodig. Maar werken 
blijkt lastiger dan hij dacht. Bedienen in een 
restaurant, kranten bezorgen, het valt niet mee. 
Is er dan niets waar Davey goed in is?

51 p. – ISBN 9789086961832

Hartendief
Johan van Caeneghem

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

56 p. – ISBN 9789086962952

Voor de klas
Johan van Caeneghem

Als Lars de lerares Frans helpt met het dragen 
van zware mappen, wordt hij gepest. Dan wordt 
het zadel van zijn fiets gestolen. Gelukkig heeft 
klasgenote Shana alles gezien.

53 p. – ISBN 9789086962167

In het donker
Johan van Caeneghem

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 p. – ISBN 9789086961856

Vlinder
Johan van Caeneghem

Eef doet aan klassiek ballet. Maar dan ontmoet 
ze Rob. Die doet aan boksen. En daar blijkt Eef 
ook goed in! Ze slaat stiekem haar danslessen 
over om naar de boksschool te gaan.

56 p. – ISBN 9789086961825

Stiekem verliefd
Johan van Caeneghem

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

53 p. – 9789086961870
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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 de serie Het talent van ... 
jongeren ervaren dat iedereen talenten heeft, ook al zijn 
die soms nog verborgen. De boeken moedigen jongeren 
aan die talenten te ontdekken en te gebruiken.

Lezend op A2

 – Leesniveau: A1/A2, rond AVI midden 7  
Geschikt voor brugklassers in het vso en 
praktijkonderwijs 

 – gebonden en geïllustreerd 
 – ca. 90 pagina’s 
 – € 16,50
 – illustraties door Jitske Wadman

HET TALENT VAN …  

Stan in 3D
Annie van Gansewinkel

Stan komt vaak in de 
problemen door zijn 
vrienden. Tot hij zijn talent 
voor techniek ontdekt …

ISBN 9789086964987

Mijn stijl
Annie van Gansewinkel

Marius ontwerpt zijn eigen 
kleren. Op school krijgt hij 
flauwe opmerkingen. Alleen 
Soraya begrijpt hem.

ISBN 9789086965700

In de spotlights
Marlies Verhelst

Noor houdt van make-up. 
En ze is er erg goed in. Maar 
haar ouders hebben alleen 
aandacht voor haar zusje.

ISBN 9789086964970

Doorzetten
Marlies Verhelst

Jaydens moeder wil niet 
dat hij op hockey gaat. 
Zijn overleden vader was 
namelijk voetballer.

ISBN 9789086965694

Vlugge vingers
Simone Arts

Als Milo iets stukmaakt,  
moet hij er zelf voor betalen. 
Maar hoe komt hij aan het 
geld?

ISBN 9789086965717

Onder water
Simone Arts

Joske komt van de boerderij 
en wordt daarmee gepest. 
Alleen als ze zwemt, vergeet 
ze haar zorgen.

ISBN 9789086962846

Topkok Kim
Annemarie van den Brink

Kim wil het café van haar 
ouders redden, maar hoe? 
Tijdens een kookvlog krijgt 
ze een idee …

ISBN 9789086965748

Getekend
Annemarie van den Brink

Sam is verhuisd. Alles is 
anders, en daarom vindt hij 
niks meer leuk. Zelfs met 
tekenen is hij gestopt.

ISBN 9789086962556
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In Heftige Historie lees je heftige verhalen vanuit één 
hoofdpersoon. Zo lijkt het net of je alles zelf meemaakt! De 
verhalen zijn geschikt voor jongeren vanaf een jaar of tien 
én voor volwassenen.

Lezen op A1/A2

 – Auteur: Dee Philips
 – Leesniveau: A1/A2
 – Paperback, geïllustreerd
 – 48 pagina’s, 
 – € 11,00

HEFTIGE HISTORIE  

Gladiator
Het is het jaar 
43 voor Christus. 
De Romeinen 
veroveren 
Frankrijk en 
nemen jonge 
mannen mee 
terug naar Rome. 
Een van hen is 
een jongen van 
dertien jaar. In 
Rome wordt hij 
getraind als gladiator, maar hij wil terug.

ISBN 9789086962181

Piraat
Het is de 17e 
eeuw. Een 
scheepsjongen 
besluit zich aan 
te sluiten bij de 
piraten. Jaren 
later, beladen met 
geroofd goud en 
juwelen, komt een 
schip met piraten 
in een helse storm 
terecht.

ISBN 9789086962198

Viking
Het is het jaar 800 
na Christus. Een 
zoon leert van zijn 
vader moorden en 
plunderen. Totdat 
hij op een plek 
komt die hem wel 
heel erg bekend 
voorkomt. 
 

ISBN 9789086962204

PICTURE THIS
Picture this is een flitsende jongerenserie met veel beeld 
en weinig tekst. De serie is geschikt voor leerlingen van het 
ISK/OKAN vanaf vijftien jaar.

Lezen op A1/A2

 – Auteur: Dee Philips
 – Leesniveau: A1/A2
 – Gebonden, geïllustreerd
 – 44 pagina’s
 – € 10,00

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

ISBN 9789086961078

X-factor
Peter en zijn vrienden zitten in een band. 
Eindelijk is het zover: er komt iemand van 
een platenmaatschappij kijken!

ISBN 9789086961085

Als 23-jarige val ik nog net in de young adult-doelgroep (of net niet, volgens sommige definities). Ik heb 
in ieder geval een groot aantal YA-romans gelezen in de afgelopen 10 jaar. Ik lees het liefst boeken die 
maatschappelijk relevant zijn. The Hate U Give van Angie Thomas (pagina 28) valt dus precies in mijn 
straatje. Dat is echt een boek dat iedereen gelezen moet hebben. Ik had zelf het origineel al eens gelezen, 
en sinds ik hier werk ook de hertaling van Jet Doedel. En die vond ik ontzettend goed. Het taalgebruik is 
natuurlijk toegankelijker, maar het boek zet je nog steeds aan het denken. En samen met de film vormt 
het materiaal voor een leuke en heel actuele les!

Judith Gerrits, communicatiemedewerker en lesmateriaalontwikkelaar
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De Leesstraat is een serie korte verhalen voor lezers 
die op weg zijn naar A2. De serie is geschikt voor vso, 
praktijkonderwijs en ISK/OKAN.

Lezen net onder A2

DE LEESSTRAAT  

Serum
Mårten Melin

Maya speelt basgitaar in 
een band. Ze houdt van 
het succes. En ze houdt 
vooral van een van haar 
bandleden: Tim. Maar 
Tim valt op jongens. 
En dat is oké, vindt 
Maya. Het past precies 
bij haar band, Serum. 
Want Serum vecht tegen 
racisme, seksisme en 
homofobie. Maar als de 
band uit elkaar valt, is 
Maya ten einde raad. 
Hoe moet het nu verder 
met haar muziek en haar 
leven?

80 p. – gebonden – ISBN 9789086965977 – € 10,95

Anne Frank in het kort
Marian Hoefnagel

Over het leven en sterven 
van Anne Frank raken 
we nooit uitgepraat. 
Nog steeds bezoeken 
mensen het Achterhuis, 
waar Anne tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
ondergedoken zat. Maar 
hoe zag het leven van Anne 
eruit vóór het Achterhuis? 
En wat gebeurde er met 
Anne en haar familie 
nadat ze ontdekt werden? 
Dat lees je in deze extra 
makkelijke NT2-editie over 
Anne Frank.

96 p. – gebonden en geïllustreerd – ISBN 9789086965946 – € 10,95

Iwan en Anne
Kalle Güettler

Iwan is net verhuisd en zit op een nieuwe 
middelbare school. Zijn zusje zit net 
in de brugklas en heeft meteen veel 
vrienden. Iwan niet. Hij wordt een beetje 
gepest door een groepje jongens. Als 
hij laat zien dat hij goed is in de sport 
freerunning, verandert zijn leven. En 
krijgt hij verkering met het meisje waar 
hij stiekem al een tijdje verliefd op is.

40 p. – gebonden – ISBN 9789086962563 – € 10,95

Ren, Amina, Ren!
Annelie Drewsen

Amina is als tiener helemaal alleen 
naar Nederland gevlucht. Haar talent 
voor hardlopen wordt ontdekt door een 
vriendin als Amina in paniek wegrent 
door een knallend rotje. Ze gaat op 
atletiek. Amina belt af en toe met haar 
moeder in Kenia. Ondanks hun verdriet 
over hun scheiding en de moord op 
Amina’s broer, spreekt moeder Amina 
toe: ‘Niet huilen Amina, rennen!’

48 p. – gebonden – ISBN 9789086962594 – € 10,95

Zet ’m op, Amina!
Annelie Drewsen

Amina is lid van de atletiekclub en wordt 
geselecteerd voor het estafetteteam. 
Haar club mag meedoen aan een 
internationale wedstrijd! Amina loopt 
heel hard. Maar ze is zo zenuwachtig 
dat ze vergeet op haar teamgenoten te 
letten. En als Amina hoort dat ze twee 
weken op kamp gaan om samen te 
trainen, slaat de schrik haar om het hart. 
Naar een kamp gaat ze nooit meer!

64 p. – gebonden – ISBN 9789086965960 – € 10,95

De Leesstraat
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Reality Reeks biedt herkenbare, spannende verhalen over 
jongeren die te maken krijgen met moeilijke situaties. In 
deze serie komen zware thema’s aan bod. Deze staan bij 
het boek vermeld. De boeken zijn geschikt voor jongeren 
van twaalf tot vijftien jaar.

Lezen op A2/B1

 – Auteur: Marian Hoefnagel
 – Illustraties: Roelof van der schans
 – Leesniveau: A2/B1

REALITY REEKS  

Hard tegen hard
Moderne variant op West 
Side Story. Geweld. Liefde.
Nardo wordt gepest door 
Serkan en zijn vrienden. Hun 
bedreigingen worden steeds 
erger. Een feest moet een 
einde maken aan de strijd 
tussen de groepen. Maar dan 
vinden de jongens hetzelfde 
meisje leuk. Hoe loopt dit 
af?

112 p. – paperback 
– ISBN 9789086966905 – € 13,50

Drama
Rouw. Vreemdgaan. Pesten.
Als Johan, de dramadocent, 
een dodelijk ongeluk 
krijgt, is de hele school 
in rouw. Er wordt van 
alles georganiseerd, een 
herdenking en een stille tocht. 
Roos vindt dat de andere 
leerlingen erg overdrijven. 
Zij voelt zich stiekem best 
opgelucht …

104 p. – gebonden 
– ISBN 9789086961481 – € 13,50

Loverboy
Gevaarlijke liefde.  
Sexting.
Susan wordt gepest. En het 
gaat niet goed tussen haar 
ouders. Het is niet makkelijk 
voor Susan. Op een andere 
school maakt ze een nieuwe 
start. Met behulp van 
Hector, die ze leert kennen 
via internet. Hij is lief voor 
haar. Maar Hector wil steeds 
meer …

88 p. – gebonden 
– ISBN 9789086962310 – € 13,50

Weg van jou
Racisme. Liefde. Loyaliteit 
aan de familie.
Selda komt uit Baskistan. Van 
twee jongens mag ze zingen in 
hun band. Maar Selda woont 
in een vluchtelingenkamp. 
En haar familie mag niet in 
Nederland blijven. Ze besluit 
mee te gaan. Owen snapt het 
niet, hij en Selda zijn toch een 
stel? Komen ze elkaar nog 
ooit tegen?

88 p. – gebonden 
– ISBN 9789086962969 – € 13,50

Er zitten heftige scenes in sommige boeken. Lees ze eerst zelf.

Dubbelliefde
Interraciale liefde.
Elise verhuist naar Suriname. 
De mensen leven er heel 
anders. Maar Elise heeft het 
er erg naar haar zin. Ze heeft 
al snel vriendinnen. En een 
leuk vriendje. Dan ontdekt 
Elise een familiegeheim 
dat te maken heeft met een 
verboden liefde van haar 
oma …

142 p. – gebonden 
– ISBN 9789086961153 – € 13,50

Vakantie in Samara
Uithuwelijking.
Asma zit op de middelbare 
school in Nederland. Haar 
vriendinnen gaan in de 
zomervakantie naar Texel. 
Haar ouders hebben andere 
plannen. Ze gaat in de 
zomervakantie 6 weken bij opa 
en oma logeren, in Samara. 
Maar die vakantie blijkt niet 
zomaar een vakantie …

128 p. – gebonden 
– ISBN 9789086961900 – € 13,50

16 & zwanger
Tienerzwangerschap. 
Ongewenst?
Esther is 16 en raakt per 
ongeluk zwanger. Ze weet 
niet wat ze moet doen. Een 
paar weken voor kerst gaat 
Esther bij haar oma logeren. 
Misschien kan oma helpen 
bij het dilemma van Esther: 
moet ze de baby houden of 
niet?

120 p. – paperback 
– ISBN 9789086965052 – € 13,50

Buitenspel
Lichamelijke handicap.
Pier heeft een geweldig 
leven. Hij is een groot 
voetbaltalent. En hij heeft 
een prachtige vriendin. Maar 
dan krijgt Pier plotseling een 
ernstige ziekte. En wordt 
alles anders ...

112 p. – paperback 
– ISBN 9789086965069 – € 13,50
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De nieuwe buurt
Wonen in een witte buurt. Racisme.
Kika verhuist naar een nieuwe buurt. 
Daar is ze de enige met een hoofddoek 
en wordt ze uitgescholden door jongens 
uit de buurt. En dan gebeurt er iets 
vreselijks.

96 p. – paperback – ISBN 9789086962983 – € 13,50

Doe normaal!
Pesten.
De mentor van 3A vertelt zijn leerlingen 
veel over zichzelf. Bijvoorbeeld dat hij 
bang is om gepest te worden. De klas 
vindt het geweldig dat de mentor zo 
open is. Ze zijn allemaal wel eens bang 
om gepest te worden.

128 p. – paperback – ISBN 9789086965021 – € 13,50

Een gevaarlijke vriend
Grooming. Pedoseksualiteit.
Kamal is een gewone scholier. Tot hij 
Sam ontmoet met zijn dure sportauto 
en eigen sportschool. Dit kan Kamal niet 
weerstaan. In ruil voor ontmoetingen 
met mannen krijgt Kamal geld of dure 
spullen. Ondertussen begint Kamal zich 
steeds ongelukkiger te voelen.

112 p. – paperback – ISBN 9789086965038 – € 13,50

REALITY REEKS  

Hou van me
Evy Danckers

Hou van me is het rauwe en aangrijpende verhaal van de 16-jarige Claudia. Ze woont samen met 
haar moeder in Schiedam en krijgt weinig liefde. Daarom zoekt ze dit bij de verkeerde jongens. 
Als Claudia een geheime relatie met Annin krijgt, ontdekt ze al snel dat dat geen echte liefde is. 
Dan ontmoet ze Drahim en lijkt haar leven perfect. Maar is Drahim wel te vertrouwen?

104 p. – paperback, geïllustreerd – ISBN 9789086966974 – € 16,50

Hey Russel!
Homoseksualiteit. 
Vriendschap.
Russel woont in Rotterdam. 
Hij raakt bevriend met Jim. 
Hij heeft nog nooit zo’n 
goede vriend gehad. Maar 
dan hoort Russel roddels. 
Mensen zeggen dat Jim 
homo is. Russel vraagt zich 
af of deze roddels waar zijn. 
En zo ja, wil hij dan nog wel 
bevriend blijven met Jim?

128 p. – paperback 
– ISBN 9789086965014 – € 13,50

Topmodel
Eetstoornis. Anorexia. 
Terminale ziekte.
Kiia is lang, slank en heeft een 
klassiek gezicht. Ze is model. 
Als haar figuur verandert, 
begint Kiia zichzelf uit te 
hongeren. Hierdoor belandt 
ze in het ziekenhuis. Gelukkig 
loopt het uiteindelijk goed af 
met Kiia. En daar heeft Tim 
van de sportschool alles mee 
te maken …

144 p. – paperback 
– ISBN 9789086965076 – € 13,50

Met alle geweld
Losse handjes.
Yung voelt zich niet thuis 
op zijn nieuwe school in 
Amsterdam. Hij wordt vaak 
gepest. Zijn vriendschap 
met de mooie Marije maakt 
hem wel gelukkig. Maar wat 
gebeurt er als zijn vriendin 
hem niet stoer meer vindt?

120 p. – paperback 
– ISBN 9789086965045 – € 13,50

Onder druk
Eerwraak. Zelfdoding.
Aïsha bevindt zich in een 
hopeloze situatie. Ze had 
een vriendje, Boy, maar haar 
broer heeft Boy afgetuigd. 
Om haar eer te beschermen. 
De rest van haar familie mag 
niets van de hele situatie te 
weten komen. Aïsha staat 
daardoor onder grote druk. 
Ze neemt een akelig besluit.

128 p. – paperback 
– ISBN 9789086965113   € 13,50
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Scherp
Marlies Verhelst

Nura zit samen met haar vrienden Cherry, Dean en Osman op het 
Rijnhout College. Ze heeft een bijbaan als kassamedewerker in 
een parfumerie. Op een vrijdag krijgt ze de schrik van haar leven 
als een gemaskerde man de parfumerie overvalt en haar bedreigt 
met een mes. Nura wil zich niet laten kennen en gaat maandag 
gewoon weer naar school. Die dag is er een nieuwe stagiair in de 
horeca-les. Hij gedraagt zich raar, vindt Nura. En dan herkent ze 
hem. 
Scherp is een spannende pageturner voor jongeren vanaf twaalf 
jaar.

72 p. – gebonden 
– ISBN 9789086967216 – € 14,00 – 
Leesniveau: A2 – met lesbrief

MINI THRILLER  

SCHADUW-REEKS
De spannende verhalen uit de Schaduw-reeks gaan over 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen. De tieners in deze 
verhalen leven op de grens van werkelijkheid en magie. De 
lezer wordt meegesleept in een bizarre wereld en vraagt 
zich af: is overleven mogelijk? De serie is geschikt voor 
jongeren vanaf twaalf jaar.

Lezen op A2/B1

Gebonden – € 13,50 – Leesniveau: A2.

Eind van de wereld
Malcolm Rose

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

72 p. – ISBN 9789086961689 
 
 

Stil hart
Johan van Caeneghem

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

104 p. – ISBN 9789086962709

Breng me zijn hoofd
Alex Stuart

In een fantasierijk is een groot 
complot gaande. Het goud uit de 
goudmijn ligt voor het grijpen. Om 
dat te krijgen, heeft de elfenkoning 
zijn zus laten doden. Of leeft ze nog?

56 p. – ISBN 9789086961924 
 
 

De sneeuw van Mars
Johan van Caeneghem

Hassan heeft een telescoop op zijn 
kamer. Hij bekijkt de sterren en 
fantaseert over Mars. Als het opeens 
op de hele planeet sneeuwt, terwijl 
het niet koud is, blijft Hassan binnen.

128 p. – ISBN 9789086962099

Lezen op A2/B1
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Jongeren brengen vaak meer tijd door in de buitenwereld 
dan thuis. Maar is er thuis iets mis? Dan heeft dat grote 
impact op hun leven. Hoe redden zij zich en van wie 
krijgen ze hulp? De serie Thuisfront is geschreven voor 
jongeren van veertien tot achttien jaar.

Lezen op A2/B1

Gebonden – € 15,00 – Leesniveau: A2/B1

THUISFRONT  

Schuld
Anne-Rose Hemer

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

104 p. – ISBN 9789086961337 
 
 

Geraakt
Marlies Verhelst

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

88 p. – ISBN 9789086962693

Vast
Annie van Gansewinkel

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

104 p. – ISBN 9789086962808 
 
 

Sleutelen
Annie van Gansewinkel

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

96 p. – ISBN 9789086962211

Mams
Marjan van Abeelen

De moeder van Madelief gaat dood. Ze 
begint een dagboek om haar verdriet 
kwijt te kunnen.

64 p. – gebonden – ISBN 9789086961641 – € 10,00

Zat
Annie van Gansewinkel

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

112 p. – gebonden – ISBN 9789086961016 – € 10,00

Onverwacht  
Zwanger van de buurman

Marian Hoefnagel

Annelies is zwanger. Van buurman Ruud. 
Maar ze hebben geen relatie. En daar 
komt een hoop gedoe van …

40 p. – paperback – ISBN 9789086962785 – € 8,50

Deze boeken zijn bijna op! De laatste exemplaren verkopen we voor een zacht prijsje.
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Leeslicht Young Adult is een serie met bekende YA-titels die 
hertaald zijn naar toegankelijke taal. Hetzelfde verhaal in 
een makkelijk jasje. De serie is bedoeld voor anderstalige 
jongeren die al een aardige woordenschat hebben en 
voor jongeren in het praktijkonderwijs en het vmbo. Het 
leesniveau van de serie is A2/B1.

Lezen op A2/B1

Iedereen krijgt klappen
Khalid Boudou

Na een incident moet de 17-jarige Taha naar een jeugdinrichting. 
Wanneer hij hieruit komt, is hij vastberaden om op het goede spoor 
te blijven. Hij wil iets van zijn leven maken. Taha besluit om bij een 
boksschool te trainen en al snel blijkt dat hij talent heeft. Zijn coach 
Mickey helpt Taha om in topvorm te komen. En dat lukt: Taha mag 
naar het EK. Maar dan gebeurt er iets vreselijks en dreigt Taha alles 
kwijt te raken. 

Hertaler: Daniëlle Hermans – 80 p. 
– paperback – ISBN 9789086965939 – 
€ 14,50

The Hate U Give
Angie Thomas

Starr woont in een arme zwarte wijk, maar gaat naar een rijke witte 
school. Op een avond wordt haar beste vriend Khalil doodgeschoten 
door een politieagent. De agent dacht dat Khalil een drugsdealer 
was. Maar Starr weet dat Khalil onschuldig en ongewapend was. 
Durft Starr te zeggen wat er echt gebeurd is? The Hate U Give is een 
krachtig boek dat gaat over actuele thema’s zoals de Black Lives 
Matter-beweging, vooroordelen, racisme en identiteit. 

Hertaler: Jet Doedel – 104 p. – 
paperback – ISBN 9789086967018 
– € 14,50

Pizzamaffia
Khalid Boudou

Brahim werkt in de pizzeria van zijn vader. Samen met zijn 
lievelingsoom Faris en zijn neef Haas. Het is hard werken, maar 
ook heel hard lachen. Totdat Brahims vader en oom Faris ruzie 
krijgen over geld. Het loopt helemaal uit de hand, en oom Faris 
en Haas starten een eigen pizzeria. Het is het begin van een echte 
pizzaoorlog. Komt het ooit nog goed tussen de twee families? 

Hertaler: Rose Heliczer – 104 p. – 
paperback – ISBN 9789086965205 
– € 14,50

Erebos
Ursula Poznanski

Als iedereen op school het nieuwe computerspel Erebos speelt, is 
Nick daar natuurlijk vanaf het begin bij. Het verslavende spel speelt 
zich af in een virtuele wereld waarin je allerlei opdrachten moet 
vervullen. Als je weigert een opdracht uit te voeren, of als je je niet 
aan de spelregels houdt, word je eruit gegooid. En kun je niet meer 
opnieuw beginnen. Iedereen is gek van het spel. Maar erover praten 
doet niemand. Het spel lijkt zich wel in de echte wereld af te spelen.

Hertaler: Netty van Lookeren 
Campagne – 96 p. – paperback 
– ISBN 9789086965892   € 15,00 – met 
lesbrief

LEESLICHT YOUNG ADULT  
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Vals
Mel Wallis de Vries

Vier vriendinnen gaan samen naar een 
huisje in de bergen. Maar echt gezellig 
is het niet. Ze raken ingesneeuwd en 
hebben veel ruzie. En dan verdwijnt Kim 
en blijft de rest doodsbang achter. Zijn 
ze wel alleen in het huis?

Hertaler: Rose Heliczer – 88 p. – paperback 
– ISBN 9789086964895 – € 13,50 

Stuk
Judith Visser

Elizabeth wordt door een paar 
klasgenoten afschuwelijk gepest. Maar 
niet door Alec en zijn knappe vriendin 
Riley. Elizabeth vindt Alec heel leuk, en 
besluit dat ze zijn nieuwe vriendin gaat 
worden. En daar gaat ze erg ver in ...

Hertaler: Marian Hoefnagel – 120 p. – paperback 
– ISBN 9789086961863 – € 12,00 – met lesbrief

Voor ik doodga
Jenny Downham

Tessa weet dat ze binnenkort doodgaat. 
Ze wil nog verliefd worden, en voor de 
eerste keer vrijen. Tessa maakt een lijst 
met tien dingen die ze wil doen voor ze 
doodgaat. En ze heeft haast. Dat blijkt 
wanneer ze de uitslag van een aantal 
tests krijgt.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 120 p. – paperback 
– ISBN 9789086962334 – € 13,50

Zonder genade
Renate Dorrestein

Jem is dood. Dat is niet te accepteren 
voor Franka en haar man. Ze gaan 
er allebei heel verschillend mee om. 
Verdriet, woede en onmacht liggen dicht 
bij elkaar. De beschrijving van het leed 
van ouders na de dood van hun kind 
brengt de grootste angst van iedere 
ouder onder woorden.

Hertaler: Ria van Adrichem – 112 p. – paperback 
– ISBN 9789086961702 – € 12,00

Otis
Martin Niemeijer

Soms verandert door één ding 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 
buurvrouw komt maar niet terug. Wat 
kan Otis doen?

Hertaler: Jet Doedel – 104 p. – paperback 
– ISBN 9789086965120 – € 14,50

Overstroming
Karin Giphart

Eric en Lisa hebben op Valentijnsdag 
een date bij Eric thuis. Maar door een 
hevige storm loopt het land onder water. 
Eric en Lisa zijn alleen thuis en vrezen 
voor het leven van hun families. En dan 
is er nog buurman Klaas. Hoe zou het 
met hem gaan?

88 p. – paperback – ISBN 9789086962143 – € 13,50

Klem
Anne-Rose Hermer

Als Katja automonteur Udo ontmoet, 
is het liefde op het eerste gezicht. Udo 
woont met veel anderen in een klein 
huis. Ze hebben weinig geld en kunnen 
niet vaak op vakantie. Het aanbod van 
een vriend van Katja om op zijn huis te 
passen als hij in Suriname is, komt dan 
ook als geroepen. 

80 p. – paperback – ISBN 9789086962754 – € 11,00

LEESLICHT YOUNG ADULT  

Differentiëren wordt met behulp van 
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Veertien – de tijd van je leven gaat over jongeren die in 
een heel andere tijd of op een heel andere plek leven. Hoe 
ziet hun leven eruit? Wat vinden zij van hun leven? Welke 
uitdagingen hebben ze? De serie Veertien – de tijd van je 
leven is geschreven voor jongeren van twaalf tot zestien 
jaar en biedt hun een venster op andere tijden of andere 
delen van de wereld.

Lezen op A2/B1

Auteur: Marian Hoefnagel - gebonden 
– geïllustreerd - € 16,50 – Leesniveau: 
A2/B1

VEERTIEN  
– DE TIJD VAN JE LEVEN  

Valse papieren
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wil de 
14-jarige Pierre zijn land verdedigen. 
Maar hij is veel te jong om naar het 
front te gaan. Pierre is lang voor zijn 
leeftijd. Hij besluit zich ouder voor te 
doen. Maar vechten in een oorlog blijkt 
niet zo heldhaftig als hij dacht.

96 p. – ISBN 9789086967049 – met lesbrief 
 

Het geheim van Cleopatra
Tweeduizend jaar geleden groeide 
Cleopatra op in Egypte. Als haar 
moeder sterft, moet haar zus met hun 
vader trouwen. Cleopatra weet dat 
dat ook haar lot zal zijn. Ze neemt een 
belangrijk besluit. Wat er ook voor 
nodig is: zij zal de baas van Egypte 
worden.

120 p. – ISBN 9789086963621 

Als slavin geboren
Oma Shani, dochter Kiesja en haar 
tweeling Maisa en Kwasi leven op een 
slavenplantage. Hun leven is zwaar en 
vol gevaar. Ze moeten ieder hun eigen 
keuzes maken. Ze slagen er alle vier in 
hun eigen leven te leiden, ook al is dat 
soms alleen in hun gedachten.

96 p. – ISBN 9789086962020

Romeinse tweeling
Gaius en Julia komen uit een goede 
familie. Ze hebben een huis, en ze 
hebben onderwijs gekregen. Als ze 
veertien zijn, verandert hun leven. Ze 
moeten als volwassenen verder. Gaius 
hoort vanaf zijn verjaardag bij de 
mannen, en Julia wordt uitgehuwelijkt.

96 p. – ISBN 9789086962242 
 

Een soldaat in huis
Chris woont samen met zijn moeder en 
broertje in een dorp vlak bij Schiphol. 
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, 
komt een Nederlandse soldaat bij hen 
thuis logeren. Chris maakt zich zorgen. 
Als Henk maar niet vraagt waarom hun 
vader nooit thuis is.

112 p. – ISBN 9789086962488 
 

Vlucht uit Sint-Petersburg
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt 
de laatste tsaar van Rusland afgezet 
en vermoord. En met hem en zijn 
familie, de Romanovs, worden ook vele 
adellijke families vermoord of uit hun 
huizen en paleizen gezet. Zo ook de 
familie van Michail.

116 p. – ISBN 9789086962853
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De serie BoekenBoeien bevat 27 spannende, 
toegankelijke boeken waarin schooltaalwoorden 
zijn verwerkt. De schooltaalwoorden komen uit de 
Basislijst schooltaalwoorden vmbo van het Instituut voor 
Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA). De 
verhalen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zo 
wordt hun woordenschat op een leuke en levendige manier 
vergroot.

Lezen met schooltaalwoorden

 – Leesniveau A2/B1. Geschikt 
voor onderbouw vmbo en voor 
sommige leerlingen in het vso en 
praktijkonderwijs.

 – Voor jongeren vanaf 12 jaar
 – Ideaal voor schoolbreed lezen
 – € 9,95

BOEKENBOEIEN  

E C O N O M I E  E N  M A A T S C H A P P I J

Transfer
Marian Hoefnagel

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

64 p. –  ISBN 9789086961245 – economie

De perfecte misdaad
Marian Hoefnagel

Abel krijgt nieuwe buren: een 
misdaadschrijver en zijn jonge vrouw Karin. 
Wat weet de schrijver over Abel?

64 p. – ISBN 9789086961542 – economie

Koopziek
Audrey Franssen

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

80 p. – ISBN 9789086961597 – economie

De finale
Fenna de Vries

Vita doet mee aan een danswedstrijd op een 
cruiseschip. Maar als de finale begint, krijgt 
het schip een aanvaring.

88 p. – ISBN 9789086961627 – economie

De ruimtereis
Marian Hoefnagel

Michael wint een bijzondere prijs. Hij 
mag mee met de spaceshuttle naar het 
internationale ruimtestation ISS.

54 p. – ISBN 9789086961276 – maatschappij

Uitgehuwelijkt
Marian Hoefnagel

Celien is door haar vader beloofd aan een 
Turkse man in Engeland. Maar Celien wil in 
Nederland blijven.

88 p. – ISBN 9789086961603 – maatschappij

De smoes
Marie-Monique van Kempen

Kyra gaat schoonmaken bij meneer Promess. 
Dan wil hij dat Kyra hem helpt met een 
probleem.

64 p. – ISBN 9789086961269 – maatschappij

Sommige verhalen bevatten expliciete 
scènes. Lees de boeken van tevoren om 
niet voor verrassingen te komen staan.

Romans voor jongeren
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B I O L O G I E  E N  N A T U U R K U N D E

De kloof
Marian Hoefnagel

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

72 p. – ISBN 9789086961214 – biologie 

Oppassen
Marian Hoefnagel

Jasmijn en Lonnie gaan vaak oppassen bij 
Ranan en Joos. De twee meisjes vinden 
Ranan erg knap … 

60 p. – ISBN 9789086961504 – biologie 

Rode laarzen
Helene Bakker

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

72 p. – ISBN 9789086961283 – biologie 

Ademnood
Helene Bakker

Susan heeft taaislijmziekte. Ze heeft niet 
lang meer te leven. Maar dan krijgt ze een 
nieuwe buurjongen.

80 p. – ISBN 9789086961580 – biologie

Op de vlucht
Tessa van Schie

In het gebouw waar Tom woont met zijn 
moeder en broer klinken twee schoten. Vlak 
daarna ziet iemand Tom wegvluchten.

60 p. – ISBN 9789086961467 – biologie 

Bolbliksem
Marian Hoefnagel

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

60 p. – ISBN 97890869611399 – natuurkunde 

Het experiment
Mirjam Kooijman

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

62 p. – ISBN9789086961382 – natuurkunde 

Verdacht
Marijke Kaatee

Aisja werkt bij een supermarkt. Op een dag 
klopt het bedrag van de kassa niet. Er komt 
een onderzoek.

64 p. – ISBN 9789086961474 – natuurkunde

Neem een klassenset! 
Hetzelfde boek voor de hele klas – met korting! Kijk in onze webshop.

BOEKENBOEIEN  
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R E K E N E N  E N  W I S K U N D E

Bloedmooi
Marian Hoefnagel

De klas heeft een nieuwe leerling: Droes. Hij 
wordt verliefd op Angel. Komt zijn geheim 
nu uit?

80 p. – ISBN 9789086964888 – rekenen

Geheim transport
Helene Bakker

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

80 p. – ISBN 9789086962976 – rekenen

Topscorer
Marian Hoefnagel

Goed kunnen voetballen is één ding. Maar 
je moet ook met de druk om kunnen gaan. 
Gaat Jochem het redden?

72 p. – ISBN 9789086963126 – rekenen

Vooruit
Marian Hoefnagel

Belle wil meedoen met de lessen techniek. 
Maar door haar rolstoel is dat lastig. Dino 
wil haar helpen.

80 p. – ISBN 9789086963188 – rekenen

Zwarte magie
Marian Hoefnagel

Kelly en Sanne zijn beste vriendinnen. Maar 
als Sanne een boek over hekserij leest, gaat 
ze rare dingen doen.

88 p. – ISBN 9789086961634 – wiskunde

De leugen
Marian Hoefnagel

Pelle werkt als scheepsjongen op een schip. 
In een Chinese havenstad beleeft hij een 
avontuur.

60 p. – ISBN 9789086961450 – wiskunde

Ontspoord
Marian Hoefnagel

Tolga’s moeder is ziek. Daardoor zit hij niet 
lekker in zijn vel. Als hij op school kwaad 
wordt, loopt hij weg.

80 p. – ISBN 9789086964999 – rekenen

Liever groen
Helene Bakker

De havo was te moeilijk voor Eva. Maar op 
het vmbo op haar nieuwe school zijn er 
weer andere problemen …

80 p. – ISBN 9789086963324 – rekenen

Te jong
Marian Hoefnagel

Maya is vijftien en zwanger. Wat moet 
ze doen? Wat vindt haar vriendje ervan? 
Kunnen zij voor een kind zorgen?

72 p. – ISBN 9789086963409 – rekenen

Geen gezicht
Marian Hoefnagel

Ruben heeft een hazenlip. Pech, zou je 
denken. Maar voor Ruben is het écht een 
drama.

72 p. – ISBN 9789086963638 – rekenen

De vergissing
Helene Bakker

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

64 p. – ISBN 9789086961238 – wiskunde

Vader onbekend
Helene Bakker

Joost komt te weten dat hij geadopteerd 
is. Hij gaat op zoek naar zijn biologische 
ouders.

79 p. – ISBN 9789086961528 – wiskunde

BOEKENBOEIEN  
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Klassieke teksten uit de Nederlandse literatuur, wie leest 
ze nog? Met deze toegankelijk herschreven pareltjes 
uit de vaderlandse geschiedenis breng je de cultuur van 
Nederland dichter bij je leerlingen en cursisten. De boeken 
zijn geschreven op leesniveau A2.

Klassiekers op A2

PRIJZEN 
 – De boeken kunnen los worden besteld 
voor € 10,00 per stuk.

 – Bij afname van 10 of meer exemplaren 
betaalt u € 8,00 per stuk.

 – Digitaal lesmateriaal is te koop voor 
€ 50,00 per titel.

 – Bestelt u minimaal 20 exemplaren van 
alle 12 delen, dan betaalt u slechts 
€ 7,00 per exemplaar. U ontvangt het 
digitale lespakket er dan gratis bij.

LITERATUUR VOOR BEGINNERS  

Er is de afgelopen tijd steeds meer aandacht voor klassieke literatuur. De boeken in 
de serie Literatuur voor beginners zijn een goede manier om leerlingen en cursisten in 
aanraking te brengen met Nederlandse klassiekers. De serie is geschikt voor verschillende 
doelgroepen. Voor NT2'ers en zwakkere lezers zijn de boeken uiterst geschikt omdat het 
lezen van literatuur kan bijdragen aan hun integratie in de maatschappij en hun vorming 
tot betrokken burgers. Maar ook voor sterkere lezers, havoleerlingen, zijn de boeken 
geschikt: zij kunnen de boeken lezen als opstapje naar het ‘echte werk’, om zich goed voor 
te bereiden op de leeslijst. 

Toegankelijke taal
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren werkt met gespecialiseerde hertalers die teksten 
in toegankelijke taal herformuleren met behoud van de kwaliteit en zeggingskracht van 
het originele werk. Met de serie worden de literaire competentie en de leesmotivatie 
gestimuleerd dankzij titels die aansluiten op het leesniveau van de lezer. 
Elke titel begint met een inleiding over de periode waarin het boek geschreven is. 
Bovendien vormt elke titel samen met de docentenhandleiding en het bijbehorende 
lesmateriaal een compleet lespakket, dat u als klassenset kunt aanschaffen. De 
lespakketten helpen bij het verwerken van het verhaal en bij het leren over de tijd waarin 
het verhaal plaatsvond.

Reinaart de vos
Onbekend, 13e eeuw

Alle dieren beklagen zich bij 
leeuwenkoning Nobel over de streken 
van Reinaart de vos. Maar hoe krijgen ze 
hem te pakken?

Hertaler: Marian Hoefnagel – 48 p. – paperback 
– ISBN 9789086962075

Karel en Elegast
Onbekend, ca. 1270

Koning Karel wordt drie keer door God 
gewaarschuwd. Zijn leven is in gevaar. 
Toch gaat hij zijn bed uit om in opdracht 
van God te gaan stelen …

Hertaler: Helene Bakker – 56 p. – paperback 
– ISBN 9789086961993

Tijl Uilenspiegel
Onbekend, ca. 1500

Tijl Uilenspiegel houdt iedereen voor 
de gek. Hij maakt sluw gebruik van de 
ijdelheid, de geldzucht en de jaloezie 
van veel mensen en houdt hun hiermee 
een spiegel voor.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 64 p. – paperback 
– ISBN 9789086961979
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De klucht van de koe
Bredero, 1612

Gijs praat met een 
boer die steeds 
opschept over zijn 
koe. Gijs bedenkt 
een plan. Hij steelt 
de koe, en gaat de 
volgende ochtend 
naar Amsterdam om 
de koe te verkopen …

Hertaler: Helene Bakker – 48 p. – paperback 
– ISBN 9789086961986 

Gijsbrecht van Amstel
Joost van den Vondel, 1638

Buiten Amsterdam 
wacht een leger 
totdat de bevolking 
zich overgeeft. Maar 
dan vertrekt de 
belager opeens en 
denkt kasteelheer 
Gijsbrecht van 
Amstel dat ze 
voorgoed weg zijn ...

Hertaler: Marian Hoefnagel – 56 p. – paperback 
– ISBN 9789086962044

Camera Obscura:  
De familie Stastok

Hildebrand, 1839

Hildebrand gaat 
op bezoek bij oom 
en tante Stastok. In 
zijn korte tijd als 
gast van de familie 
bekijkt en beleeft hij 
hun dagelijks leven. 
Als Pieter gevoelens 
krijgt voor de 
dochter van vrienden 
schiet Hildebrand te hulp.

Hertaler: Helene Bakker – 72 p. – paperback 
– ISBN 9789086962464

Max Havelaar
Multatuli, 1860

Als Max Havelaar 
op een Indische 
koffieplantage gaat 
werken, ziet hij dat 
daar verschrikkelijke 
dingen gebeuren. Hij 
besluit een boek te 
schrijven over alle 
misstanden.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 88 p. – paperback 
– ISBN 9789086962051 

De kleine Johannes
Frederik van Eeden, 1884

Windekind de elf 
voert Johannes de 
dierenwereld binnen. 
Door het kijken naar 
de mensenwereld 
en door allerlei 
leerzame 
ontmoetingen, wordt 
Johannes volwassen.

Hertaler: Helene Bakker – 96 p. – paperback 
– ISBN 9789086962129 

Eline Vere
Louis Couperus, 1888

Eline Vere woont 
in Den Haag. Ze is 
jong, mooi en rijk 
en heeft al twee 
huwelijksaanzoeken 
afgewezen. Ze voelt 
zich erg onrustig. 
Daarom besluit ze 
zich dan toch maar 
te verloven.

Hertaler: Helene Bakker – 136 p. – paperback 
– ISBN 9789086962068

Een nagelaten bekentenis
Marcellus Emants, 1894

Willem is ontevreden 
met zichzelf. Hij 
trouwt met Anna. De 
twee worden samen 
nog ongelukkiger 
dan alleen. Ze 
krijgen te maken met 
verdriet, wantrouwen, 
verlangen en overspel. 
En uiteindelijk met de dood.

Hertaler: Helene Bakker – 120 p. – paperback 
– ISBN 9789086962547

Op hoop van zegen
Herman Heijermans, 1900

Reder Bos doet 
alsof hij om zijn 
werknemers geeft. 
Maar eigenlijk kan 
het hem niet schelen 
als zijn vissers 
verdrinken. Hij heeft 
belangrijkere dingen 
aan zijn hoofd: hij 
moet geld verdienen.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 80 p. – paperback 
– ISBN 9789086962440

Kees de jongen
Theo Thijssen, 1923

Kees groeit op in 
de Amsterdamse 
Jordaan. Hij is twaalf 
jaar en wil later 
beroemd worden. Als 
zijn vader doodgaat, 
wordt Kees snel 
volwassen. Hij zoekt 
een baan om zijn 
moeder te ondersteunen.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 104 p. – paperback 
– ISBN 9789086962112

LITERATUUR VOOR BEGINNERS  

Saïdjah en Adinda
Multatuli

Het bekende liefdesverhaal uit Max Havelaar.

64 p. – ISBN 9789086960149 – € 10,00
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kinderboeken

Mijn klas is een serie van tien korte, makkelijk te lezen 
verhalen over de leukste klas van het land. Deze 
geïllustreerde serie is bedoeld voor kinderen acht tot 
twaalf jaar die pas kort Nederlands lezen. In elk verhaal 
staat een ander kind uit de multiculturele klas centraal.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Auteur: Annemarie Jongbloed – 
Illustraties: Elisa Zee – gebonden – 40 
pagina’s – € 8,95 – Leesniveau: A1/A2

MIJN KLAS  

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 9789086963089 

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.

ISBN 9789086963065 

De telefoon van Teun
Teun is zijn telefoon kwijt. Hoe kan Teun 
nu het bericht bekijken dat opa voor hem 
achterliet vlak voor hij doodging.

ISBN 9789086963072 

De strijd van Umar
Als Yusuf zijn geheim aan Umar vertelt, 
raakt Umar in de war. Moet hij het tegen 
de juf zeggen? Of kan hij zelf iets voor 
Yusuf doen?

ISBN 9789086963300 

Hanna zegt hallo
Hanna spreekt nog niet zo goed 
Nederlands. Maar waarom doet Umar 
alsof hij haar helemaal niet hoort?

ISBN 9789086963317

Op schoolreis
De klas gaat op schoolreis naar een 
pretpark! Yusuf, Lahip en Helen zitten 
samen in een groepje. Ze moeten bij 
elkaar blijven. Maar Helen wil niet in de 
achtbaan.

ISBN 9789086963386

De trui van Helen
Helen en Yasmin mogen iets schilderen 
voor moederdag. Maar Helens moeder 
woont nog in Eritrea. Als Helen haar broer 
Simon ziet, weet ze wat ze gaat maken.

ISBN 9789086963393

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 9789086963584 

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 9789086963669 
 

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

ISBN 9789086963676

Kinderboeken
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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 de serie Het talent van ... 
jongeren ervaren dat iedereen talenten heeft, ook al zijn 
die soms nog verborgen. De boeken moedigen kinderen 
aan die talenten te ontdekken en te gebruiken. De boeken 
zijn geschikt voor groep 7/8 van het primair onderwijs.

Voor kinderen in groep 7/8

 – rond AVI midden 7  
Geschikt voor groep 7/8 in het primair 
onderwijs en voor brugklassers in het 
vso en praktijkonderwijs 

 – gebonden en geïllustreerd 
 – ca. 90 pagina’s 
 – € 16,50
 – illustraties door Jitske Wadman

HET TALENT VAN …   

Getekend
Annemarie van den Brink

Sam is verhuisd. Alles is 
anders, en daarom vindt hij 
niks meer leuk. Zelfs met 
tekenen is hij gestopt.

ISBN 9789086962556

Topkok Kim
Annemarie van den Brink

Kim wil het café van haar 
ouders redden, maar hoe? 
Tijdens een kookvlog krijgt 
ze een idee …

ISBN 9789086965748

In de spotlights
Marlies Verhelst

Noor houdt van make-up. 
En ze is er erg goed in. Maar 
haar ouders hebben alleen 
aandacht voor haar zusje.

ISBN 9789086964970

Doorzetten
Marlies Verhelst

Jaydens moeder wil niet 
dat hij op hockey gaat. 
Zijn overleden vader was 
namelijk voetballer.

ISBN 9789086965694

Stan in 3D
Annie van Gansewinkel

Stan komt vaak in de 
problemen door zijn 
vrienden. Tot hij zijn talent 
voor techniek ontdekt …

ISBN 9789086964987

Mijn stijl
Annie van Gansewinkel

Marius ontwerpt zijn eigen 
kleren. Op school krijgt hij 
flauwe opmerkingen. Alleen 
Soraya begrijpt hem.

ISBN 9789086965700

Onder water
Simone Arts

Joske komt van de boerderij 
en wordt daarmee gepest. 
Alleen als ze zwemt, vergeet 
ze haar zorgen.

ISBN 9789086962846

Vlugge vingers
Simone Arts

Als Milo iets stukmaakt, moet 
hij er zelf voor betalen. Maar 
hoe komt hij aan het geld?

ISBN 9789086965717

Kinderboeken
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Mijn naam is Anne
Marian Hoefnagel

Op haar dertiende verjaardag krijgt Anne Frank een 
dagboek van haar ouders. Slechts een paar weken later, op 
12 juni 1942, moet de familie Frank onderduiken. Samen 
met haar familie schuilt Anne in een pand in Amsterdam. 
Hier schrijft ze veel in haar dagboek ‘Kitty’. Anne vertelt 
over haar dromen, twijfels en verlangens. Over haar 
eerste kus, en haar ambitie om schrijfster te worden. Het 
dagboek stopt op 1 augustus 1944. Op die dag worden 
Anne, haar familie en de andere onderduikers ontdekt en 
gevangengenomen. Deze uitgave is speciaal voor kinderen 
vanaf 8 jaar die niet zo makkelijk lezen. Dit boek bleek 
een groot succes, na twee maanden moesten we het al 
herdrukken!

112 p. – gebonden 
en geïllustreerd 
– ISBN 9789086965779 – € 16,50 
– Leesniveau: A1/A2

Nina en Noortje
Yvonne Kroonenberg

Nina is erg stil. Alleen op de manege 
voelt ze zich thuis. Drie keer in de week 
gaat ze erheen, om te werken. Noortje 
zit bij Nina in de klas. Ze wordt gepest. 
Daardoor is Noortje voor iedereen bang, 
ook voor Nina. Nina wil Noortje graag 
helpen, maar hoe?

112 p. – gebonden en geïllustreerd 
– ISBN 9789086967087 – € 14,50 – Leesniveau: A2/
B1

De blauwe gitaar
Karine Jekel

Vier korte verhalen Over een poes die 
Muis heet, een meisje dat moeite heeft 
met wennen op de nieuwe school en 
over een jongen van wie de vader kok is. 
En het titelverhaal gaat over een jongen 
die heel graag een blauwe gitaar wil 
kopen voor zijn broer.

40 p. – gebonden en geïllustreerd 
– ISBN 9789086964796 – € 12,00

Verhalen van de Spin Anansi
Ruud Schinkel

De slimme spin Anansi symboliseert 
het verzet tegen de slavernij. Anansi is 
een slimme, sluwe spin met magische 
krachten De verhalen werden veel verteld 
door slaven in het Caribisch gebied. Zij 
vonden troost in de verhalen over Anansi, 
de kleine held die altijd wint.

72 p. – gebonden en geïllustreerd 
– ISBN 9789086962082 – € 16,50

Mowgli  
– drie verhalen uit het Jungleboek

Rudyard Kipling

De drie bekendste verhalen uit 
de beroemde verhalenbundel 
Het Jungleboek. Ze gaan over het 
mensenjong Mowgli: het weesjongetje 
dat opgroeit bij wolven. Hij wordt 
vrienden met de dieren, maar heeft ook 
vijanden. Kan Mowgli de strijd winnen?

Hertaler: Frans van Duijn – 72 p. – paperback 
– ISBN 9789086963508 – € 12,50

Als ik mijn kleinkinderen voorlees, moet ik rekening houden met een concentratieboog van ongeveer 
5 minuten. De verhaaltjes die we lezen moeten dus kort zijn. De Sprookjes van Hans Christian 
Andersen vallen altijd in de smaak. Samen giechelen bij De nieuwe kleren van de keizer en meeleven 
met Het lelijke jonge eendje. En dankzij de kortere, eenvoudige versie kunnen we met weinig tijd 
wel een heel verhaaltje lezen. Met de Sprookjes van Grimm wacht ik nog maar even. Die zijn wat te 
gruwelijk voor hun leeftijd.

Elly van Zwol, administratiemedewerker

 #NIEUW
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Romans, verhalen, getuigenissen en (auto)
biografieën. Alles in deze themalijsten is 
geschikt voor lezers vanaf 10 jaar. Twijfel 
je? Op onze website staat van elk boek een 
‘inkijk’: de eerste hoofdstukken.  
Het leesniveau is A2/B1, tenzij anders 
vermeld.

De thema’s zijn:
Thrillers
Klassiekers
Tweede Wereldoorlog
Tweetalig
Liefde
Slavernijverleden
Tussen twee werelden
Moeite met lezen en schrijven

LEZEN OP THEMA  

TWEETALIG  

Hoeveel mensen ken jij die thuis een andere taal spreken? Veel mensen in Nederland 
spreken twee of zelfs meer talen. Uit onderzoek blijkt dat je een tweede taal beter leert 
via je eerste taal. Het is dus belangrijk dat je in je moedertaal blijft lezen. Daarom hebben 
wij een aantal tweetalige boeken. Op de linkerpagina van deze boeken lees je het verhaal 
in het Nederlands. Op de rechterpagina staat hetzelfde verhaal in een andere taal! Deze 
tweetalige boeken zijn geschikt voor mensen die Nederlands willen leren én voor mensen 
die een andere taal willen leren.

Anarosa vindt een hond  
(Nederlands-Oekraïens)
Anarosa vindt een bijzondere hond. Haar 
kinderen willen hem graag houden. Maar dan 
gaat de telefoon …

65 p. – paperback – ISBN 9789086967148 – € 16,50 – 
Leesniveau: A1

Verhalen van Nasreddin Hodja  
(Nederlands-Turks)
De Hodja houdt iedereen graag voor de 
gek. Toch zit in ieder verhaal een duidelijke 
boodschap. 

Paperback – ISBN 9789086967223 – € 16,50 – Leesniveau: 
A2/B1

Anne Frank in het kort   
(Nederlands-Pools) 
Een biografie in makkelijke taal over Anne 
Frank, speciaal voor nieuwkomers.

113 p. – paperback – ISBN 9789086967131 – € 16,50 – 
Leesniveau: A1/A2

Sprookjes van Hans Christian Andersen 
(Nederlands-Chinees)
Zes verhalen Hans Christian Andersen. Zo lees 
je bijvoorbeeld over de prinses op de erwt, het 
lelijke eendje en de kleine zeemeermin. 

141 p. – paperback – ISBN 9789086966943 – € 16,50 – 
Leesniveau: A2

Rongo books

U kent Eenvoudig Communiceren als een uitgeverij 
met titels in toegankelijk Nederlands. Maar ook voor 
eenvoudige Engelse, Duitse en Spaanse titels, bent 
u bij ons aan het juiste adres. Deze publicaties zijn 
overzichtelijk te vinden via rongobooks.com: hét platform 
voor eenvoudige anderstalige titels. 
Per taal bevat de website van Rongo Books verschillende 
series op verschillende leesniveaus. Op elk niveau zijn 
boeken te vinden die u helpen uw leesvaardigheid 
in die taal te verbeteren en uw inzicht in het 
grammaticale ritme te versterken. Het aanbod is groot: 
van vereenvoudigde klassiekers tot vergemakkelijkte 
hedendaagse literatuur.

 #NIEUW

 #NIEUW

 #NIEUW
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Wil je ontspannen met een spannend boek? Dan is deze 
rubriek iets voor jou! Verhalen over orgaanhandel, huiselijk 
geweld, moord en doodslag. Je duikt in de wereld van de 
hoofdpersoon en ziet hoe makkelijk het soms is om in de 
misdaad te belanden. Maar als je het boek uit hebt, zit je 
lekker op je eigen bank.

THRILLERS  

Scherp
Marlies Verhelst

Nura heeft een bijbaan als 
kassamedewerker in een parfumerie. 
Op een vrijdag schrikt ze zich rot 
als een gemaskerde man haar 
bedreigt. De volgende dag is er een 
nieuwe stagiair in de horeca-les. Hij 
gedraagt zich raar, vindt Nura …

72 p. – gebonden – ISBN 9789086967216 – 
€ 14,00 

Slaap zacht
Johan van Caeneghem

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.

112 p. – paperback – ISBN 9789086965083 – 
€ 12,00 
 

Een schot in de roos
De Waal & Baantjer

Politiebureau Raamport in Amsterdam 
krijgt de meest vreemde zaken. 
Op een dag wordt een mobiele 
telefoon binnengebracht door twee 
vuilnismannen. En dan gaat het 
apparaat over. Waar is de eigenaar 
van de telefoon?

Hertaler: Frans van Duijn – 104 p. – paperback 
– ISBN 9789086961696 – € 12,00

Hemelen
Marion Pauw

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. En dan gebeurt er iets 
onverwachts.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 104 p. 
– ISBN 978908696 – € 12,00 
 

De juiste man
Max van Olden

Na een borrel gaat Oscar naar huis. 
Even later wordt hij ingehaald door 
zijn collega, Alexander, die keihard 
wegrijdt. Het noodlot slaat toe en 
Oscars zoon is slachtoffer van een hit 
and run. De dader is nooit gevonden, 
maar Oscar weet dat het Alexander 
was.

Hertaler: Jet Doedel – 96 p. – paperback 
– ISBN 9789086963225 – € 12,00

Tweestrijd
Linda Jansma

Zo op het eerste gezicht leidt Hanna 
een fijn leven. Ze is getrouwd en 
woont in een mooie villa. Dan krijgen 
ze nieuwe buren. Een echtpaar, Sonja 
en Maurice. Sonja is rechercheur bij de 
politie en vermoedt dat Hanna in grote 
angst leeft.

Hertaler: Jet Doedel – 115 p. – paperback 
– ISBN 9789086962150 – € 12,00
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Het diner
Herman Koch

Wanneer twee echtparen samen een 
avondje uit eten gaan, wordt al snel 
duidelijk dat dit geen gebruikelijk 
diner is. Ze moeten praten over hun 
15-jarige zoons. Zij hebben samen 
iets verschrikkelijks gedaan wat de 
toekomst van beide families kan 
verwoesten. Maar in hoeverre ben je 
als ouders verantwoordelijk voor de 
daden van je kinderen?

Hertaler: Marian Hoefnagel – 152 p. – 
paperback – ISBN 9789086966998 – € 14,50 
 

Sherlock Holmes  
– het teken van vier

Arthur Conan Doyle

Mary Morstan zit in spanning. Ze 
krijgt al bijna 10 jaar ieder jaar 
een grote zwarte parel met de 
post. Anoniem. Ze vindt het maar 
vreemd, en heeft de parels allemaal 
bewaard. En nu wordt haar opeens 
gevraagd om ergens naartoe te 
gaan. Dat durft ze niet alleen, dus 
schakelt ze Sherlock Holmes en 
dokter Watson in.

Hertaler: Helene Bakker – 104 p. – gebonden 
– ISBN 9789086962228 – € 14,50

Niks
Koen Gubbels

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

ISBN 978-90-8696-348-5 – 88 pagina’s –  € 13,50 

Arsène Lupin  
– gentleman-inbreker

Maurice Leblanc

Arsène Lupin wordt soms vergeleken 
met Robin Hood, omdat hij opkomt 
voor de armen en gestolen juwelen 
teruggeeft aan de eigenaars. Lupin 
is een charmeur en een held. Maar 
niemand weet hoe hij eruitziet. En 
alleen de lezer weet dat Lupin altijd 
zelf helpt met zoeken naar de dief!

Hertaler: Caluke van Hoften – 80 p. – paperback 
– ISBN 9789086965885 – € 14,50 – met lesbrief 
 

Twee verhalen van 
Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle

In een oud Engels landhuis klinkt ’s 
nachts geheimzinnig gefluit. Waar 
komt dit geluid vandaan? En heeft 
het iets te maken met de jonge vrouw 
die in het huis is gestorven? Detective 
Sherlock Holmes zoekt het uit in het 
verhaal De gespikkelde band. In het 
tweede verhaal, De man met het 
litteken, probeert Sherlock Holmes 
een verdwenen man te vinden. 

Hertaler: Helene Bakker – 80 p. – gebonden 
– ISBN 9789086962013 – € 14,50

THRILLERS  

Toen ik de originele versie van 1984 las, was 
ik erg onder de indruk. Het boek doet je niet 
enkel nadenken, George Orwell had duidelijk 
ook een specifieke schrijfstijl. Ik was dus 
erg benieuwd naar de hertaalde versie in 
makkelijke taal. Ik heb de hertaalde versie van 
1984 ook in één ruk verslonden. De spanning 
en de onvermijdelijkheid van Big Brother 
zijn steeds aanwezig, en ik kreeg er opnieuw 
de kriebels van. Lezers die deze hertaalde 
versie van 1984 lezen missen geen belangrijke 
momenten in het verhaal, maar krijgen de 
volledige ervaring van het boek.

Raf Servez,  
onze Vlaamse communicatiemedewerker
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Verhalen die doorverteld worden, en steeds opnieuw 
verschijnen. Verhalen met een moraal of met een knipoog. 
Verhalen uit diverse culturen en periodes. De rubriek 
Klassiekers bevat verhalen voor iedereen.

KLASSIEKERS  

Les Misérables
Victor Hugo

Het bekende verhaal begint 
als Jean Valjean een brood 
steelt om zijn neefjes voor het 
eerst in dagen wat te eten 
kunnen geven. Maar deze 
kleine misdaad wordt hem 
zwaar aangerekend: Jean 
Valjean wordt opgepakt en 
veroordeeld tot negentien 
jaar dwangarbeid.  
Als hij na negentien jaar 
vrijkomt, probeert hij 
zijn verleden achter 
zich te laten en iets van zijn 
leven te maken. Maar zijn daden blijven hem 
achtervolgen …

Verschijnt in mei – hertaler: Selina Jansen – 104 p. – gebonden 
– ISBN 9789086967353 – € 14,50

De sprookjes van Grimm
De gebroeders Grimm

De sprookjes van de 
gebroeders Grimm zijn 
wereldberoemd. Maar wist je 
dat veel van deze sprookjes 
van origine veel ‘grimmiger’ 
zijn dan de bekende versies uit 
kinderfilms of kinderboeken? 
Eigenlijk zijn de verhalen veel 
wreder en akeliger. Daarom 
zijn de zeven bekendste 
sprookjes van Grimm in 
deze versie bedoeld voor 
volwassenen. De sprookjes in 
dit boek zijn: De kikkerkoning, 
Sneeuwwitje, Roodkapje, 
Doornroosje, Hans en Grietje, 
Assepoester en Repelsteeltje.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 80 p. – gebonden – ISBN 9789086967032 – € 16,50

1984
George Orwell

Winston Smith woont in 
het land Oceania, waar Big 
Brother iedereen via schermen 
in de gaten houdt. Winston 
werkt voor het Ministerie van 
de Waarheid, waar hij het 
verleden verandert, zodat het 
er zo uitziet als de Partij wil. 
Op zijn werk ontmoet hij Julia. 
Zij is net als Winston tegen de 
partij. Ze worden verliefd en 
zien elkaar in het geheim. Maar 
alles verandert als Winston de 
geheimzinnige O’Brien leert 
kennen.

Hertaler: Vicky Hoogmartens – 168 p. – gebonden – ISBN 9789086967025 – 
€ 14,50 – met lesbrief

Sprookjes van Hans 
Christian Andersen

Hans Christian Andersen

In deze verhalenbundel staan 
zes sprookjes van de bekende 
Deense verhalenverteller. 
Verhalen over hebzucht, wraak, 
liefde, armoede en ijdelheid. 
Een fijn boek om voor te lezen 
en over te praten. Of zelf te 
lezen. De sprookjes in dit boek 
zijn: De nieuwe kleren van de 
keizer, De prinses op de erwt, 
Het lelijke jonge eendje, Het 
meisje met de zwavelstokjes, 
De Chinese Nachtegaal en De 
kleine zeemeermin.

Hertaler: Frans van Duijn – 96 p. – 
gebonden – ISBN 9789086964765 – € 16,50

Dit jaar brengen we een nieuwe reeks uit: Wereldverhalen Pockets! Net zo makkelijk te 
lezen, maar in een nieuw, handzaam formaat. Lees er meer over op pagina 18.
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De geheime tuin
Frances Hodgson Burnett

Mary en haar vrienden 
ontdekken bijzondere natuur.

Hertaler: Daniëlle Hermans – 64 
p. – gebonden – ISBN 9789086965878 
– € 14,50

De klucht  
van de koe

Bredero

Deze Amsterdamse klucht is 
nog steeds grappig.

Hertaler: Helene Bakker – 48 p. – 
paperback – ISBN 9789086961986 
– € 9,00

Verhalen van de 
spin Anansi

Ruud Schinkel

De slimme spin Anansi 
symboliseert het verzet tegen 
slavernij.

72 p. – gebonden, geïllustreerd 
– ISBN 9789086962082 – € 16,50

Mowgli
Rudyard Kipling

Mowgli groeit op bij de 
wolven.

Hertaler: Frans van Duijn – 72 p. – 
paperback – ISBN 9789086963508 
– € 12,50

A Christmas  
Carol

Charles Dickens

Zakenman Scrooge krijgt op 
kerstavond drie geesten op 
bezoek.

80 p. – gebonden 
– ISBN 9789086961351 – € 14,50

Verhalen uit  
Oost-Europa

Sandra van der Stege

Sprookjes uit Polen, Tsjechië, 
Bulgarije, Roemenië en 
Servië.

72 p. – gebonden 
– ISBN 9789086963270 – € 16,50

Alleen op de wereld
Hector Malot

De zoektocht van Remi kent 
geen grenzen.

Hertaler: Rose Heliczer – 104 p. – 
gebonden – ISBN 9789086964918 
– € 14,50

De avonturen van 
Tom Sawyer

Mark Twain

Tom en zijn vrienden vinden 
een schat.

Hertaler: Frans van Duijn – 120 p. – 
gebonden – ISBN 9789086964826 
– € 14,50

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

96 p. – gebonden 
– ISBN 9789086964741 – € 16,50

De kleine prins
Antoine de Saint-Exupéry

Ontroerende verhalen van 
een andere planeet.

Hertaler: Rose Heliczer – 80 p. – 
gebonden – ISBN 9789086964932 
– € 12,00

De avonturen van 
Huckleberry Finn

Mark Twain

Huck trekt de wijde wereld 
in.

Hertaler: Frans van Duijn – 112 p. – 
gebonden – ISBN 9789086964758 
– € 14,50

Verhalen uit het 
Midden-Oosten

Sandra van der Stege

Zes mooie verhalen uit onder 
meer Syrië, Afghanistan en 
Iran.

64 p. – gebonden 
– ISBN 9789086962686 – € 16,50

KLASSIEKERS  
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Voor Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 
een ijkpunt in de geschiedenis. Door de bezetting en de 
Holocaust veranderde ons land voorgoed. De boeken in 
deze rubriek bevatten verhalen en getuigenissen om nooit 
te vergeten.

TWEEDE WERELDOORLOG  

De grootste bankoverval 
aller tijden

Frank Krake

Een groep verzetsvrienden besluit 
in actie te komen tegen de Duitse 
bezetting. Ze gaan een bank 
overvallen. Het lukt, maar de 
Duitsers zijn razend. Ze moeten en 
zullen de daders pakken.

Hertaler: Karine Jekel – 116 p. – verschijnt in 
april – paperback – ISBN 9789086967360 
 
 
 
 

De laatste getuige
Frank Krake, Wim Aloserij

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

Hertaler: Karine Jekel – 104 p. 
– ISBN 9789086965007 – € 15,00 
 
 
 
 

Oorlogswinter
Jan Terlouw

Michiel is veertien jaar en wil zich 
aansluiten bij het verzet. Maar 
dat betekent dat hij een grote 
verantwoordelijkheid op zich moet 
nemen. En dat kan hem zijn leven 
kosten.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 96 p. 
– ISBN 9789086967056 – € 15,00 – met 
lesbrief

’t Hooge Nest
Roxane van Iperen

In de bossen bij Naarden 
runnen twee Joodse zusjes 
een onderduik- en verzetshuis. 
Dat lijkt een veilige plek voor 
de onderduikers. Maar voor 
hoelang?

Hertaler: Jet Doedel – 136 p. 
– ISBN 9789086967186 – € 16,50 – met 
lesbrief 
 
 
 
 
 

De voorlezer
Bernard Schlink

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

92 p. – ISBN 9789086960705 – € 11,00 
 
 
 
 

De biecht
Mickey Roorda

Maria verlooft zich vlak voor 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog met Jan.  
Maar eigenlijk houdt ze van zijn 
broer Sjors …

120 p. – ISBN 9789086961146 – € 12,00
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Drie keer Anne Frank

Anne Frank - haar leven
Marian Hoefnagel

Anne Frank wordt geboren in Duitsland. Als Hitler 
daar aan de macht komt, verhuist haar familie naar 
Nederland. Hitler geeft de Joden namelijk de schuld van 
de armoede en werkloosheid. Daardoor wordt het leven 
voor Joden heel moeilijk. Maar ook in Nederland wordt 
het leven steeds slechter voor Joodse mensen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, in 1942, duikt Anne Frank 
met haar familie onder in Het Achterhuis. Daar legt ze 
haar leven vast in een dagboek, dat ze Kitty noemt. In 
1944 worden ze ontdekt. Ze worden afgevoerd naar een 
concentratiekamp. Annes dagboek blijft achter.

104 p. – ISBN 9789086966912 – 
€ 14,50 – met lesbrief

Anne Frank in het kort
Marian Hoefnagel

Over het leven en sterven van Anne Frank raken we 
nooit uitgepraat. We kennen Anne uit haar dagboek. 
En vele mensen hebben Het Achterhuis in Amsterdam 
bezocht. Dat is de plek waar Anne tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ondergedoken zat. En waar ze in haar 
wereldberoemde dagboek schreef. Maar hoe zag Annes 
leven eruit vóór Het Achterhuis? En wat gebeurde er 
met Anne en haar familie nadat ze ontdekt werden? Dat 
lees je in Anne Frank in het kort.

96 p. – gebonden 
– ISBN 978908696 – € 10,95 – 
Leesniveau: A1/A2 – met lesbrief

Mijn naam is Anne
Marian Hoefnagel

Op haar dertiende verjaardag krijgt Anne Frank een 
dagboek. Nog geen maand later, op 6 juli 1942, moeten 
Anne en haar familie onderduiken in Amsterdam. 
Anne schrijft in haar dagboek alsof ze brieven aan 
een vriendin schrijft: Kitty. Anne vertelt Kitty alles. 
Bijvoorbeeld over haar eerste kus en haar verlangen 
om schrijfster te worden. Het dagboek stopt op 1 
augustus 1944. Op die dag worden Anne, haar familie 
en de andere onderduikers gevonden en afgevoerd naar 
een concentratiekamp. Deze uitgave is speciaal voor 
kinderen vanaf acht jaar die niet zo makkelijk lezen.

112 p. – gebonden 
– ISBN 9789086965779 – € 16,50 
– Leesniveau: A1/A2

TWEEDE WERELDOORLOG  

Deze boeken zijn in samenwerking  
met de Anne Frank Stichting gemaakt.
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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.

LIEFDE  

Romeo en Julia
Shakespeare

Bij hun eerste ontmoeting zijn Romeo 
en Julia op slag verliefd. Helaas 
hebben hun families al jaren ruzie. De 
liefde tussen Romeo en Julia mag niet 
bestaan. Maar de geheime geliefden 
kunnen niet zonder elkaar.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 96 p. – paperback 
– ISBN 9789086967308 – € 14,50

De belofte
Marian Hoefnagel

Twee zusjes beloven dat ze er alles 
voor over hebben als hun zieke 
moeder blijft leven. Ze leggen zich 
een zelfverzonnen tegenprestatie op, 
die het verhaal doet uitrollen tot een 
grote tragedie.

96 p. – paperback – ISBN 9789086961948 – 
€ 12,00 

Tristan en Isolde
Marian Hoefnagel (bewerking)

Tristan is overal goed in. Als hij 
volwassen wordt, verovert hij met de 
hulp van andere ridders het koninkrijk 
van zijn gestorven ouders. Dan 
ontmoet hij zijn ware liefde Isolde. 
Een heftige maar verboden liefde.

88 p. – gebonden – ISBN 9789086960699 – 
€ 14,50 

Orpheus en Euridice
Marian Hoefnagel (bewerking)

Drie spannende liefdesverhalen uit de 
oudheid. Orpheus in de onderwereld, 
Pyramus en Thisbe en De draad van 
Ariadne.

72 p. – gebonden – ISBN 978908696 – € 14,50

Zwaar verliefd
Chantal van Gastel

Isa is dierenarts. Ze is op zoek naar 
een man, maar vindt zichzelf niet 
aantrekkelijk genoeg. Als ze Ruben 
ontmoet, besluit ze af te vallen. Maar 
zelfs als ze slanker wordt, hoe kan ze 
het ooit opnemen tegen zijn knappe ex?

96 p. – paperback – ISBN 9789086963614 –  
€ 14,50

Het Rosie Effect
Graeme Simsion

Don Tillman en zijn vrouw Rosie zijn 
heel verschillend. Rosie is spontaan 
en dol op verrassingen. Don houdt 
van schema’s en van duidelijke 
plannen. Dan wordt Rosie zwanger. 
Kan Don een weg vinden in zijn snel 
veranderende leven?

Hertaler: Jet Doedel – 112 p. – paperback 
– ISBN 9789086965373 – € 15,00

De Woeste Hoogte
Emily Brontë

Catherine en haar geadopteerde broer 
Heathcliff groeien op in De Woeste 
Hoogte. Voor Heathcliff is Catherine 
de enige vrouw van wie hij ooit zal 
houden. En Catherine houdt ook van 
hem. Het is een alles verwoestende 
liefde.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 104 p. – paperback – ISBN 9789086962525 – 
€ 14,50

Floris en Fleur
Diederik van Assenede

Floris is een prins en moslim. Fleur is 
een gewoon meisje en christen. Het 
kan natuurlijk niets worden tussen die 
twee. Zo veel verschillen, dat kan niet 
goed gaan. Maar ze zijn verliefd. Echt 
verliefd.

Hertaler: Marian Hoefnagel – 88 p. – gebonden 
– ISBN 9789086961566 – € 14,50
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Als je voorouders slaven waren, dan werkt dat door in je 
eigen leven, Dat kan een grote last zijn, en je tegelijkertijd 
kracht geven. Deze verhalen gaan over sterke mensen, 
over afzien en lijden, en over de rol van Nederland bij de 
slavernij.

Hoe ik mijn vrijheid kocht
Stewart Ross

Obah is de zoon van een belangrijk dorpshoofd in Benin. Op een dag 
worden hij en zijn zusje Banita ontvoerd. Ze worden verkocht door 
slavenhandelaars en van elkaar gescheiden. Obah’s enige doel is om 
Banita te vinden. Maar hoe? Obah ontsnapt van de plantage waar hij 
werkt. Hij leert lezen en schrijven. En uiteindelijk koopt hij zijn eigen 
vrijheid. Maar lukt het hem ook zijn zusje te vinden? 
Hoe ik mijn vrijheid kocht is gebaseerd op het verhaal van Olaudah 
Equiano. Hij was de eerste Afrikaanse tot slaaf gemaakte die zijn 
memoires opschreef, al in 1789.

Hertaler: Ida Schuurman – 90 p. – 
paperback – ISBN 9789086967094 – 
€ 16,50 – met lesbrief

SLAVERNIJVERLEDEN  

Wij slaven van Suriname
Anton de Kom

Anton de Kom was de zoon van een tot slaaf 
gemaakte en een Nederlandse verzetsstrijder. 
Dit boek gaat over de rol die Engeland en 
Nederland speelden in het scheppen van 
een bijzonder wrede maatschappij waarin 
mensenhandel en slavenarbeid gewoon 
waren.

Hertaler: Jet Doedel – 96 p. – paperback – ISBN 9789086963492 – € 13,50

Verhalen van de spin Anansi
Ruud Schinkel

De slimme spin Anansi symboliseert het verzet 
tegen de slavernij. Anansi is een slimme, sluwe 
spin met magische krachten. De verhalen 
werden veel verteld door slaven in het Caribisch 
gebied. Zij vonden troost in de verhalen over 
Anansi. De kleine held die altijd wint.

72 p. – gebonden en geïllustreerd – ISBN 9789086962082 
– € 16,50

Als slavin geboren
Marian Hoefnagel

Oma Shani, dochter Kiesja en haar tweeling 
Maisa en Kwasi leven op een slavenplantage. 
Hun leven is zwaar en vol gevaar. Ze moeten 
ieder hun eigen keuzes maken. Ze slagen er 
alle vier in hun eigen leven te leiden, ook al is 
dat soms alleen in hun gedachten.

96 p. – gebonden – ISBN 9789086962020 – € 16,50

Het huis aan de Gouden Bocht
Jessie Burton

De jonge Nella is getrouwd met een man die 
twee keer zo oud is als zij, een VOC-koopman. 
Ze wonen in een prachtig huis aan de gracht. 
Haar nieuwe echtgenoot is niet erg aardig tegen 
haar en moet steeds op reis. Al snel voelt Nella 
zich eenzaam en ongelukkig.

Hertaler: Jet Doedel – 104 p. – paperback 
– ISBN 9789086962327 – € 13,50

Hoe duur was de suiker
Cynthia McLeod

Het is de bloeitijd van de suikercultuur, in de 
tweede helft van de achttiende eeuw. Langs 
het verhaal van het leven van twee halfzusjes 
zien we de pijnlijke onderdrukking van tot 
slaaf gemaakten, en de gevolgen hiervan voor 
iedereen.

Hertaler: Jet Doedel – 128 p. – paperback 
– ISBN 9789086962037 – € 15,00 

Saïdjah en Adinda
Multatuli

Saïdjah en Adinda, de kinderen van twee arme 
boeren, willen later trouwen. Maar hun levens, 
en dat van hun familieleden, worden totaal 
verwoest door de Nederlandse bezetters en de 
rijke Indische vorsten.

64 p. – paperback – ISBN 9789086960149 – € 10,00
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Deze romans gaan over verlangen naar je geboorteland. 
Over de vlucht naar veiligheid en vrijheid. En over het 
leven in een totaal andere en onbekende samenleving. 
Herkenning voor iedereen die ooit noodgedwongen zijn 
land moest verlaten en een eyeopener voor mensen die 
dat niet hebben meegemaakt. 

The Hate U Give
Angie Thomas

Starr woont in een arme zwarte wijk, maar gaat naar een rijke witte 
school. Op een avond wordt haar beste vriend Khalil doodgeschoten 
door een politieagent. De agent dacht dat Khalil een drugsdealer 
was. Maar Starr weet dat Khalil onschuldig en ongewapend was. 
Durft Starr te zeggen wat er echt gebeurd is? The Hate U Give is een 
krachtig boek dat gaat over actuele thema’s zoals de Black Lives 
Matter-beweging, vooroordelen, racisme en identiteit.

Hertaler: Jet Doedel – 104 p. – 
paperback – ISBN 9789086967108 
– € 14,50 – met lesbrief

De walvishoeder
Rob Kamphues

Een zware storm trekt over Nederland. De ene na de andere walvis 
spoelt aan op het strand. Journalist Mayke gaat erheen, midden in 
de nacht. En daar, op het strand, ontmoet ze Samir. Het is het begin 
van een bijzondere relatie. Maar hoe goed begrijpen Mayke en Samir 
elkaar? En kunnen ze elkaar wel écht vertrouwen?

Hertaler: Jet Doedel – 96 p. – 
paperback – ISBN 9789086965809 
€ 15,00

TUSSEN TWEE WERELDEN  

M U R A T  I S I K

Mijn moeders strijd
Murat Isik

Opgroeien in een dorp waar de 
mannen de baas zijn. Voldoen aan 
allerlei ongeschreven regels. Luisteren 
naar de wijze vrouwen. Het lukt Aynur 
niet. Ze is slim en zelfstandig en wil 
een eigen leven opbouwen. Dat wordt 
nog heel lastig ... Mijn moeders strijd is 
een prachtig verhaal over een vrouw 
die trouw aan haar eigen waarden 
blijft.

Hertaler: Jet Doedel – 88 p. – paperback 
– ISBN 9789086965403 – € 13,50

Verloren grond
Murat Isik

Mehmet groeit op in Turkije in de 
jaren ’50 van de vorige eeuw. Zijn 
familie is Armeens/Turks. Zijn vader is 
naast boer ook de verhalenverteller 
van het dorp. Het noodlot slaat toe als 
zijn vader een been verliest. Mehmet 
moet de verwachtingen van zijn vader 
waarmaken. Hij moet minstens arts 
worden. Maar wie zorgt er dan voor 
het land en de dieren?

Hertaler: Sandra van der Stege – 88 p. – 
paperback – ISBN 9789086962860 – € 13,50
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Hoe ik talent voor het 
leven kreeg

Rodaan al Galidi

De Iraakse Semmier Karim 
vraagt asiel aan op Schiphol en 
komt in een vreemde situatie 
terecht. Hij kan beter zijn 
verhaal aanpassen, zo wordt 
hem geadviseerd. En dat is het 
begin van een lange procedure 
op weg naar een leven in 
Nederland. 

Hertaler: Jet Doedel – 136 p. – paperback 
– ISBN 9789086962884 – € 13,50 
 
 

Onder de paramariboom
Johan Fretz

Johan vertelt over zijn eerste 
bezoek - hij is dan 29 jaar - aan 
zijn moederland Suriname. Hij 
landt op luchthaven Zanderij, 
stapt uit het vliegtuig en voelt 
zich meteen thuis. Veel dingen 
van zijn moeder begrijpt hij 
opeens. Hij voelt zich vertrouwd 
en gelukkig. 

Hertaler: Frans van Duijn – 104 p. 
– paperback – ISBN 9789086964871 – 
€ 15,00 
 

Turis
Özcan Akyol

Turis rookt, drinkt en scheldt 
zijn vrouw en zoons uit. 
Iedereen is bang voor hem. Tot 
het niet meer gaat. Zijn zoons 
gaan op zoek naar vrijheid, 
liefde en een beter leven. Maar 
dat is nog niet zo makkelijk …

Hertaler: Jet Doedel – 112 p. – paperback 
– ISBN 9789086964710 – € 14,50

 
Lichter dan ik

Dido Michielsen

Piranti groeit op in de paleisstad 
van de sultan in Nederlands-Indië. 
Ze speelt vaak met de prinsessen 
en merkt dat overal rangen en 
standen zijn. En dat zij niet de baas 
is over haar eigen toekomst. Ze 
besluit weg te lopen. 

Hertaler: Jet Doedel – 104 p. – paperback 
– ISBN 9789086965724 – € 15,00 
 
 
 
 

Voetstappen
Kader Abdolah

Drie prachtige verhalen over 
liefde en heimwee. In Een nacht 
treurt een man om de vrouw 
die hij moest achterlaten in zijn 
geboorteland. In Voetstappen 
denkt iemand aan zijn zus die 
ineens verdween. In Strijder in de 
schaduw wordt een jonge vrouw 
verliefd op een onbekende man.

80 p. – paperback – ISBN 9789086960224 
– € 10,00 
 
 

In één klap
Abbas Khider

Karim wil naar Parijs om zich te 
laten opereren. Hij heeft namelijk 
een groot probleem: hij heeft 
borsten. Hij besluit te vluchten 
voor hij het leger in moet. Hij 
komt echter niet in Parijs maar in 
Duitsland terecht.

Hertaler: John Luteijs – 80 p. – paperback 
– ISBN 9789086962815 – € 10,00

TUSSEN TWEE WERELDEN  
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Hoe is het om niet goed te zijn in je moedertaal? Om niet 
makkelijk te kunnen lezen en schrijven? En om dat steeds 
te willen verbergen? In deze verhalen krijg je een inkijkje 
in het leven van mensen die zich soms schamen. Maar die 
soms ook een stap maken en (opnieuw) de schoolbanken 
ingaan. Of iemand tegenkomen die hen helpt.

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN

Niemand ziet mij
Marion Döbert

Jakob kan niet lezen en schrijven. 
Maar hij kan het goed verbergen. 
Totdat het noodlot toeslaat. Zijn 
geheim komt uit. Hij besluit ver 
van huis een stil leven te leiden. 
Maar Jakob heeft een talent: 
hij kan prachtig schilderen. Zo 
krijgt zijn leven weer een nieuwe 
wending.

Hertaler: Frans van Duijn – 80 p. – 
paperback – ISBN 9789086965199 – € 13,50 
 

De voorlezer
Bernhard Schlink

De scholier Michael krijgt een 
relatie met de 20 jaar oudere 
Hannah. Bij elke ontmoeting 
leest hij haar voor. Maar dan is 
ze opeens verdwenen. Jaren later 
ziet Michael haar terug in de 
rechtszaal. Daar ontdekt hij wat 
het geheim van haar leven is.

92 p. – paperback – ISBN 9789086960705 – 
€ 11,00 
 

Een doolhof van woorden
Marie-Sabine Roger

Klusjesman Germain houdt niet 
zo van mensen. Maar als hij 
Margueritte ontmoet, verandert 
dat. Germain kan niet lezen en 
schrijven. Door Margueritte krijgt 
hij toch interesse in boeken. Hun 
vriendschap verandert zijn leven 
voorgoed.

Hertaling: John Luteijs – 128 p – paperback 
– ISBN 9789086962235 – € 13,50

Ik lees nooit een boek
Yvonne Kroonenberg

Yvonne Kroonenberg vertelt over 
haar strenge vader die de Donald 
Duck maar stom vond. Over enge 
parkeermeters. Over Jan Banaan, 
een rijke zakenman die niet kan 
schrijven. En nog veel meer. Elk 
stukje is een afzonderlijk verhaal.

88 p. – paperback – ISBN 9789086965175 
– € 14,50 
 
 
 

Lieve Céline
Brooke is fan van Céline Dion. 

Ze kent al haar liedjes uit 
haar hoofd. Brooke heeft een 
verstandelijke beperking en wordt 
op school gepest. Als haar moeder 
sterft, ontdekt Brooke hoezeer de 
teksten van Céline Dion ook over 
haar leven gaan.

120 p. – paperback – ISBN 9789086961962 
– € 13,50 
 
 

Brieven aan de prinses
Prinses Laurentien zet zich in voor 
iedereen die moeite heeft met 
lezen en schrijven. In deze uitgave 
staan ontroerende en herkenbare 
brieven aan de prinses. Over wat 
lezen en schrijven kan betekenen.

65 p. – paperback – ISBN 9789086961054 
– € 8,00
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Leeswijzer 
Christina Schwering

Leeswijzer is bedoeld als ondersteuning bij de serie 
‘Leeslicht’. 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. Leeswijzer is voor u een handig hulpmiddel, géén 
begrijpend lezen-methode!

– Leesniveau: A2  
– Geïllustreerd 
– Aantal pagina’s: 96 
– Prijs: € 25,00 
– Ringband

ISBN 9789086962648

Goed verhaal
Werkboek over lezen

Remke van Veelen

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?

– 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 9789086962655

Iedereen leest mee
Handleiding voor meeleesclubs

Hank Gronheid & Tine de Lange

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, over de selectie van 
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. Een meeleesclub is een leesclub waarin 
op locatie voorgelezen wordt door getrainde lezers. De 
deelnemers lezen zelf – stil – mee.

– Leesniveau: B1  
– Geïllustreerd 
– Aantal pagina's: 32 
– Prijs: € 7,50

ISBN 9789086963478

HULP BIJ LEZEN
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KRANTEN
Een krant lezen is een bewezen effectieve manier 
om kennis te vergaren. Kennis over de Nederlandse 
maatschappij, over gebeurtenissen in binnen- en 
buitenland en over cultuur, sport en wetenschap. Ook 
minder vaardige lezers hebben behoefte aan nieuws, 
op een toegankelijke manier. De kranten van Eenvoudig 
Communiceren voorzien hierin. Al meer dan 25 jaar!

O N Z E  4  K R A N T E N  O P  P A P I E R

We bieden 10 keer per schooljaar een papieren krant op tabloid-formaat. Deze krant kan ingezet worden bij begrijpend lezen, bij 
maatschappijleer, bij lees- en schrijfonderwijs, bij gesprekken over actuele gebeurtenissen en bij vrij lezen. Abonnees op 2 of meer 
exemplaren naar een adres kunnen een e-mailadres opgeven voor het bijbehorende lesmateriaal.

Voor iedereen een  eigen krant
Voor het 
praktijkonderwijs:

PrO-krant.
Zie pagina 69.

Voor het mbo 
(Entree-opleiding t/m 
niveau-2):

Werkze.
Zie pagina 66.

Voor NT2 en NT1: 

Start!-krant.
Zie pagina 72 en 78.

Voor mensen met 
een beperking: 

Okee-krant.
Zie pagina 77.

Non fictie
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KRANTEN
Weekkrant om te printen 
Actueel nieuws lees je op je telefoon. Maar vaak zit je in een 
nieuwsbubbel: je leest vooral berichten uit nieuwsbronnen die 
je eerder geliket hebt. Over onderwerpen waar je al eerder over 
gelezen hebt. Met de Start!-Weekkrant bieden wij actueel en 
onafhankelijk nieuws. De Start!-Weekkrant bestaat uit twee digitale 
nieuwspagina’s die op A4-formaat dubbelzijdig kunnen worden 
geprint. Er komt lesmateriaal bij, en een antwoordenvel voor de 
docent. Elke maandagavond staat er een nieuwe krant klaar.

Tarieven schooljaar 2023/2024
U krijgt ca. 40 keer per jaar op maandag de weekkrant met 
lesmateriaal.  
Alleen als aanvullend abonnement bij uw papieren maandkrant af 
te sluiten.  
Licentie: voor instellingen en scholen: € 500,00. 

Tarieven papieren maandkranten voor schooljaar 2023/2024

Hier vind je de prijzen voor de kranten van Eenvoudig Communiceren. Let op de aantrekkelijke staffelverschillen, 
het wordt voor scholen en bibliotheken al snel voordelig een grotere hoeveelheid exemplaren af te nemen. 
Reken daarom altijd even uit met welk abonnement je komend schooljaar het voordeligst uit bent.  
De Start!-krant telt 16 pagina’s, de overige kranten zijn 12 pagina’s.

Een groepsabonnement uitproberen?   

Neem dan een proefabonnement voor drie maanden van 15 exemplaren + het lesmateriaal per maand voor € 175,00. 

Tarieven Start!-krant schooljaar 2023/2024

→ 1  ex.  € 90,-
→ 2 ex.  € 75,-
→ 15 ex.  € 42,50
→ 50 ex.  € 32,50
→ 100 ex.  € 29,-

Tarieven overige kranten schooljaar 2023/2024

→ 1 ex.  € 87,-
→ 2 ex.  € 73,-
→ 20 ex.  € 36,25
→ 50 ex.  € 31,50
→ 100 ex.  € 28,-
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TOP 15
Lezen over allerlei leuke weetjes, dat kan een manier 
zijn om zwakkere lezers tot lezen te verleiden. In de 
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 tot les- en leerboeken. 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.

Leesniveau A2 

 – Auteur: Willemijn Steutel 
 – 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 9789086962372

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

Non fictie
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LEUK EN LEERZAAM

Dat meen je niet! 
Toen en nu: een wereld van verschil
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? Toch is dat allemaal niet zo lang geleden. 
Verbaas jezelf over alle ontwikkelingen en bedenk hoe onze 
wereld er over bijvoorbeeld 100 jaar uitziet. 
Dit boek is geschreven in gewone taal. De letters zijn iets 
groter en de zinnen zijn wat korter. Zoek je een cadeautje 
voor je grootouders? Dan is Dat meen je niet een leuke tip! En 
ga er dan ook gezellig over praten met je opa en oma, over 
vroeger en nu!  
Ook leuk voor nieuwkomers. Zij kunnen hun eigen verhalen 
vertellen over de onderwerpen die in dit boek staan. Het 
leesniveau is A2/B1.

Auteur: Willemijn Steutel – vierkant, paperback, geïllustreerd – 64 p.  – 
ISBN 9789086965168 –  € 18,50

Liefde en zo 
Tips over relaties in makkelijke taal
Wat trek je aan? En wat trek je uit? Een boek boordevol tips 
over liefde en relaties. Hoe gaat de eerste kennismaking? 
Hoe is de eerste keer seks? Wat zeg je tegen je aanstaande 
schoonouders? Allemaal situaties waar sommige (jong)
volwassenen zich soms geen raad mee weten. Dit boek geeft 
advies en richtlijnen. De geestige en fleurige illustraties van 
Jitske Wadman zorgen voor een knipoog.  
Geschikt voor jonge mensen die een beetje ondersteuning 
nodig hebben bij de grote dingen van het leven. Het 
leesniveau is A2/B1 en dit boek is vooral leuk om samen te 
lezen.

Auteur: Willemijn Steutel – Illustraties: Jitske Wadman – Vierkant, paperback  
– 58 pagina’s – ISBN 978-90-8696-513-7 –  € 18,50 

Help! Ik ben verliefd
Datingexpert Rhijja Jansen geeft tieners en jongvolwassenen tips.

72 p.  – ISBN 9789086961559 –  € 14,00

TIP!
Lees dit boek samen met jouw klas en gebruik het om te praten 
over seksualiteit. Bijvoorbeeld over 'De eerste keer' en 'Nee 
zeggen' als de ander over jouw grenzen heen gaat.

Non fictie
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WERKBOEKEN OVER TAAL
BIJ PROGRAMMA’S VAN OEFENEN.NL

Oefenen.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 uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

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 p. – € 9,65

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

120 p. – ISBN 9789086960002 – € 15,00

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

120 p. – ISBN 9789086965144 – € 15,00

Lees en Schrijf!
Gezondheid
Om goed op je gezondheid te 
letten, moet je kunnen lezen. 
Het programma Lees en Schrijf! 
Gezondheid helpt u daarmee.

170 p. – € 9,65

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

100 p. – € 8,85

Uit en Thuis
In Uit en Thuis krijg je 500 
nieuwe woorden op een 
overzichtelijke manier 
aangeboden. 

172 p. – ISBN 9789086964789 – € 15,00

Non fictie

56   



WERKBOEKEN OVER TAAL
Het is belangrijk om na te denken over je gezondheid. Beweeg je wel genoeg? Eet je 
verstandig? Zorg je voor een gezonde leefomgeving? Ook kan het nuttig zijn om iets meer 
te weten over allerlei ziektes. Dan weet je wat je kunt doen als je bijvoorbeeld steeds last 
hebt van benauwdheid, of vaak verkouden bent. In de reeks werkboeken Gezond bezig met 
taal lees je over alles wat met jouw gezondheid en die van je kinderen te maken heeft. Én je 
oefent met lezen en schrijven.

Deel 1

Gezond bezig met taal
Werkboek
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 – € 15,00  per stuk  

Deel 2

Beterschap! Gezond 
leven en goed lezen
Werkboek 
Gezond leven en goed bewegen. Zorgen dat je geen 
besmettelijke ziekte krijgt. Werken aan je weerstand. 
Het voorkomen van verslavingen. Dit boek gaat 
over jouw gezondheid. Het zijn losse teksten met vragen en 
opdrachten. Zo kun je checken of je goed hebt begrepen wat er 
staat. Dit werkboek kan zelfstandig gebruikt worden, maar kan 
ook klassikaal worden ingezet. 

Reeks: Gezond bezig met taal; deel 2 – Auteur: Willemijn Steutel – Leesniveau A2/B1 88 pagina’s, geïllustreerd –  
ISBN 978-90-8696-541-0 –  € 16,50 

Nu breekt m'n klomp
& 40 andere typisch Nederlandse spreekwoorden
Lees- en leerboek voor nieuwkomers. In dit fraai 
geïllustreerde boek staat een heldere uitleg over veertig 
Nederlandse spreekwoorden. De spreekwoorden gaan over 
typisch Nederlandse onderwerpen als molens, klompen en 
fietsen. En ook over het Hollandse landschap en onze band 
met de zee. Leuk om samen over te praten en zo je kennis 
van Nederland te vergroten. Ook goed te behandelen in 
het praktijkonderwijs, vmbo en havo, tijdens Nederlands of 
Burgerschap. Het leesniveau ligt wat hoger dan u van ons 
gewend bent: B1/B2.

Auteur: Dorien Beekveldt – vierkant – paperback – 64 pagina’s – geïllustreerd 
– ISBN 978-90-8696-514-4 –  € 18,50 

TIP!
Achterin het boek zit een 
spreekwoordenspel.  
Leuk om mee te beginnen!

Non fictie
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TEL JE GELD

ZORGEN VOOR 2
BIJ PROGRAMMA’S VAN OEFENEN.NL

BIJ PROGRAMMA’S VAN OEFENEN.NL

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.

Zorgen voor 2 is een online oefenprogramma voor 
mantelzorgers op oefenen.nl. Eenvoudig Communiceren 
heeft hier twee leesboeken bij gemaakt.

Klem
Katja en Udo in de schulden

Anne-Rose Hermer

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?

80 p. – paperback – ISBN 9789086962754 – 
€ 11,00 – Leesniveau: A2

Over schulden gesproken
Verhalen uit de praktijk

Sandra van der Stege

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 9789086962778 – € 14,00 – Leesniveau: A2

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 
mantelzorgers. Ze regelen duizend-
en-een dingen voor de ander. Maar 
wat betekent dat voor hun eigen 
leven?

88 p – paperback – ISBN 9789086962792 – 
€ 11,00 – Leesniveau: A2

Wees blij dat je ze nog hebt
Yvonne Kroonenberg

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 verhalen 
op van blije, boze en wanhopige 
mantelzorgers. Een aantal verhalen is 
hertaald in eenvoudig Nederlands.

56 p. – paperback – ISBN 9789086962822 – 
€ 8,50 – Leesniveau: A2
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INTERNETVAARDIGHEDEN
BIJ PROGRAMMA’S VAN OEFENEN.NL

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? Wil je je tablet beter leren gebruiken? 
Twijfel je over je wachtwoorden of over je virusscanner? Alle vragen over digitale 
vaardigheden worden beantwoord aan de hand van overzichtelijke stapjes.  
De cursussen Klik & Tik kun je onder andere 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. Zo kun je het altijd even opzoeken als je iets 
vergeten bent.

Klik & Tik
In het werkboek Klik & Tik 
staan opdrachten over de 
computer. Je maakt ze in het 
boek en online. Je leert typen in 
Word, internetten en e-mailen. 
Het werkboek verbindt de drie 
Klik & Tik-programma’s op 
oefenen.nl. 
Let op! Om het boek op school 
te kunnen gebruiken, moet de 
school een licentie aanschaffen 
bij oefenen.nl. Zonder die 
licentie kunnen cursisten wel 
gratis thuis oefenen, maar niet 
op school.

160 p. – ISBN 9789086964949 – € 16,50

Veilig online
Strips en tips om veiliger te internetten
Veilig online is een nieuw 
onderdeel van het digitale 
programma Klik & Tik. Dit 
programma leert je op een 
speelse manier te herkennen 
hoe criminelen proberen 
gegevens te stelen. Hoe 
bescherm je je wachtwoorden, 
je bankgegevens en je privacy?  
Het vrolijke werkboek met 
strips is handig om bij dit 
digitale programma te 
gebruiken. Veilig online is 
geschikt voor volwassenen, 
voor de bovenbouw 
Praktijkonderwijs en voor de 
Entree-opleiding van het mbo. Het werkboek kan voor zowel 
NT1 als NT2 worden gebruikt.

64 p. – geïllustreerd – ISBN 9789086965335 – € 15,00

Werkboek voor de 
tablet (iPad)
Klik & Tik heeft ook een 
werkboek om te leren hoe je 
met de iPad kunt internetten. 
Met dit werkboek leer je 
digitale vaardigheden op de 
iPad.

ISBN 9789086963454 – € 10,00

Werkboek voor de 
tablet (Android)
Klik & Tik heeft ook een 
werkboek om te leren hoe 
je met de Android-tablet 
kunt internetten. Met dit 
werkboek leer je digitale 
vaardigheden op de tablet.

ISBN 9789086963447 – € 10,00

De werkboeken voor de tablets kun je ook los van het digitale programma gebruiken!

Non fictie
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MIJN LEVEN. ZELF DENKEN, ZELF DOEN
SERIE OVER ZELFREDZAAMHEID

Mijn leven is een serie over zelfredzaamheid voor 
jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben. 
Bijvoorbeeld omdat zij nieuw in Nederland zijn, moeite 
hebben met Nederlands of thuis weinig ondersteuning 
krijgen.  
Mijn leven is er ook voor jongeren die thuis niets hoefden 
te doen, en daardoor niet weten hoe ze hun geldzaken 
regelen, hun huis schoonhouden en hoe ze een balans 
vinden tussen wat je wílt doen en wat je móét 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.

Leesniveau: A2

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

De liefde en ik
Liefde, gevoelens

ISBN 9789086962389

Ik en mijn vrienden
Vriendschap, vrije tijd

ISBN 9789086963140

De democratie en ik
Democratie, participatie

ISBN 9789086963263

Ik doe mee
Participatie

ISBN 9789086963256

Mijn gevoelens
Verliefdheid, gevoelens

ISBN 9789086963157

Mijn vrije tijd
Vrije tijd, vriendschap

ISBN 9789086962617

Het internet en ik
Internetvaardigheden, 
geldzaken

ISBN 9789086962297

Zo hoort het
Etiquette

ISBN 9789086962624

Non fictie
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MIJN LEVEN. ZELF DENKEN, ZELF DOEN

Ik ga op reis
Reizen, plannen, geldzaken

ISBN 9789086963249

Ik regel mijn 
geldzaken
Administratie, geldzaken

ISBN 9789086962280

Mijn huishouden
Huishouden, keuken

ISBN 9789086962938

Ik ga verhuizen
Verhuizen, plannen

ISBN 9789086962303

Mijn planning
Plannen

ISBN 9789086963416

Ik doe mijn 
administratie
Administratie, geldzaken

ISBN 9789086962921

Ik leef gezond
Gezondheid, huishouden

ISBN 9789086962396

Mijn keuken
Keuken, huishouden

ISBN 9789086963133

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.

Bestelinformatie
1-20 exemplaren per titel:  
€ 15,00 per stuk

Digitaal lesmateriaal per titel:  
€ 100,00

20 exemplaren of meer per titel:  
€ 11,25 per stuk

Digitaal lesmateriaal gratis bij 
afname van meer dan 20 exemplaren 
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.
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SOCIALE VAARDIGHEDEN
Begin het schooljaar met sociale vaardigheden in de klas!

Werkboek met regels voor kinderen met leer- en concentratieproblemen

Danny
Marian Hoefnagel

Danny is een drukke leerling. Hij vergeet de afspraken op 
school snel of denkt dat die voor hem in zijn situatie niet 
opgaan. In dit werkboek leren jongeren door middel van 
korte ervaringsverhalen wat sociaal onwenselijk gedrag 
is. Dankzij de opdrachten na elk verhaal leren jongeren 
nadenken over wat correct gedrag is en wat niet. En ze 
leren hoe het wél hoort. Ze stellen na afloop van ieder 
verhaaltje zelf de regels op. Want zoals de auteur zegt: 
‘Voor veel leerlingen zijn regels lekker duidelijk, geen 
discussie en meningsvorming, maar zo moet het gewoon.’

Extra makkelijk te lezen en 
daardoor ook geschikt voor 
leerlingen in vso of buso

 – leesniveau A1/A2
 – werkboek, A4-formaat
 – 64 p. 
 – met (in te kleuren) foto’s door 
Mylène Höhle

 – ISBN 9789086961665 
 – € 22,50

Werkboek voor de brugklas van het praktijkonderwijs

De School is van ons
Ad van den Broek

Dit werkboek brengt leerlingen sociale vaardigheden bij 
en verbetert tegelijkertijd de sfeer in de klas. Leerlingen 
leren omgaan met verschillen en zichzelf en anderen 
respecteren. Deze lessen staan centraal in het werkboek. 
Geen onbelangrijke lessen. Want niet alle jongeren zijn 
kunnen zich aanpassen in een groep en tegelijkertijd laten 
zien wie ze zijn. En deze vaardigheden hebben zij overal 
nodig: op school, thuis, bij vrienden en later op het werk. 

 – leesniveau A2 
 – werkboek, A4-formaat 
 – 56 p.
 – geïllustreerd, mét 
docentenhandleiding

 – ISBN 9789086960255 
 – € 16,50

Start de eerste maanden met lessen studievaardigheden 

Handig! Organizen
Hanneke Verbruggen en Marriët Willems

De overgang van PO naar VO is voor veel leerlingen 
een spannende tijd. Een nieuwe school, steeds andere 
docenten, en elke les in een ander lokaal. Met Handig! 
Organizen leren leerlingen 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 kunnen 
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.

 – leesniveau A2
 – werkboek, A4-formaat 
 – 64 p.
 – geïllustreerd, mét 
beloningsstickers

 – ISBN 9789086964802 
 – € 25,00

Non fictie

62   



Werkboek sociale vaardigheden op het werk

Zó werkt het. Deel 1
Petra Simon

Zó werkt het is voor jongeren die in het praktijkonderwijs (of het 
beroepsonderwijs in Vlaanderen) leren 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 allemaal 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.

96 p. – werkboek, A4-formaat – ISBN 
9789086961252 – € 26,50

Vervolg op Zó werkt het!

Zó werkt het. Deel 2
Petra Simon

Hiermee heeft u een werkboek in handen 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 (van het 
zoeken naar een vakantiebaan, het solliciteren tot en met de gehele 
werkervaring) doorlopen en geëvalueerd. Per uitstroomrichting, 
per leerling. Iedere leerling geeft een presentatie over zijn 
vakantiebaan. En dat is meteen een leuke opdracht voor uw 
leerlingen: Geef een presentatie van jouw baan! 
De verhalen van de leerlingen in dit werkboek zijn waargebeurd. 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. Filmpjes 
ondersteunen het geheel.

96 p.–  werkboek, A4-formaat –  ISBN 
9789086961672 –  € 26,50

SOCIALE VAARDIGHEDEN
WERKBOEKEN

Waar ik erg blij mee ben is onze serie zelfredzaamheid. De serie Mijn leven. Eigenlijk krijgen de pro-leerlingen en 
de mbo-studenten hiermee een cursus zelfstandig functioneren aangeboden. Voor praktijkonderwijs is dit evident: 
Praktijkonderwijs leunt immers op twee pijlers. Uitstroom naar arbeid en zelfredzaamheid. En juist die zelfredzaamheid 
is voor de pro-leerling van onschatbare waarde. Soms krijgen leerlingen dit thuis ook niet zo mee, hoe regel je 
bijvoorbeeld je geldzaken? Of hoe houd je het overzicht van alle dingen die je wilt of moet doen? En ook voor leerlingen 
in het autisme spectrum: Hoe herken ik gevoelens? Wat doe ik in mijn vrije tijd? En natuurlijk: De liefde en ik!
Maar ook binnen het mbo is deze serie zeker aan te bevelen. De student leert bijvoorbeeld een eigen administratie 
bijhouden, een verhuizing te organiseren, een huishouden te bestieren, maar ook: hoe de democratie werkt en wat 
participatie in de maatschappij betekent.
Het is een makkelijk geschreven serie, met handige spreads, waardoor je de lesboeken steeds weer anders en voor 
andere doelen kunt inzetten. Het digitale lesmateriaal stimuleert de ontwikkeling van de vaardigheden die de lezers 
willen ontwikkelen.
Maar liefst 16 thema's over voor jezelf opkomen in de maatschappij en voor jezelf (en anderen) zorgen. Bekijk het eens 
op onze site!

Marianne Verhallen, onderwijs en advies

Scholen uit Nederland 
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. Bij 
uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren kunt u 
tegen een aantrekkelijke 
korting een examen 
én een werkboek per 
leerling bestellen.

Non fictie
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ARBEIDSORIËNTATIE
Ben je op zoek naar werk, dan wil je weten wat je kunt verwachten van een beroep of 
richting. Voor iedereen die met zijn handen wil (gaan) werken, hebben wij de perfecte 
ondersteuning. Oriënteren doe je met de stagegidsen, Zó werkt het. Deel 2 en met de krant 
Werkze. Werknemersvaardigheden trainen kan goed met Op weg naar (betaald) werk!, Aan 
het werk! en Op het werk. Veel succes!

WERKEN IN-STAGEGIDSEN
De stagegidsen helpen leerlingen in het praktijkonderwijs of het 
beroepsonderwijs bij het kiezen van een stageplek. 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, voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs of het beroepsonderwijs 
– A4-formaat, geïllustreerd – € 10,00 – 
 met lesbrief

Werken in de 
uiterlijke verzorging
ISBN 9789086961658

Werken in  
de zorg
ISBN 9789086960767

Werken in  
de techniek
ISBN 9789086961313

Werken  
met dieren
ISBN 9789086961740

Werkze
Krant voor beroepsgeoriënteerde opleidingen
Met de krant Werkze oefenen studenten die een laag 
taalniveau hebben met begrijpend lezen. De krant is een 
mix van actualiteit en 
achtergrondinformatie 
en bevat naast nieuws 
ook informatieve 
artikelen over het 
mbo-onderwijs, over 
onderwerpen die 
een verschil kunnen 
maken in de loopbaan 
van de studenten en 
over geldzaken. Bij 
afname van twee of 
meer exemplaren 
is er lesmateriaal 
beschikbaar. Kijk 
voor informatie over 
een abonnement op 
pagina 52/53.

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

96 p. – werkboek, A4–formaat – 
ISBN 9789086961252 – € 26,50

Zó werkt het. 
Deel 2
Leren reflecteren op je 
eigen werkervaringen

96 p. – werkboek, A4–formaat – 
ISBN 9789086961672 – € 26,50

Meer informatie over deze twee titels vind je op pagina 63.

Non fictie
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ARBEIDSORIËNTATIE
Op weg naar (betaald) werk!
Werkboek om anderstaligen vooruit te helpen
Als je graag nieuwkomers bijstaat, zodat zij makkelijker 
hun plek in de Nederlandse maatschappij vinden, dan is 
dit werkboek voor jou! Hiermee neem je stap voor stap de 
ontwikkeling naar vrijwilligers- of betaald werk door. Op 
weg naar (betaald) werk! is bedoeld voor nieuwkomers 
die niet zo makkelijk een baan vinden, en kan het beste 
worden ingezet in een-op-eentrajecten. Bijvoorbeeld bij 
vluchtelingenwerk, in taalhuizen en in de bibliotheek. De 
zogeheten Z-Route.

Auteur: Willemijn Steutel –  
96 p. – werkboek, geïllustreerd 
– ISBN 9789086965854 – € 15,00 – 
Leesniveau: A2

Aan het werk!
Alles wat je moet weten over je baan
In dit werkboek leer je hoe jij de baan vindt waar je blij van 
wordt, hoe je moet solliciteren en waar je op moet letten 
als je de baan eenmaal hebt. Hoe ga je bijvoorbeeld om 
met collega’s, en met je baas. Als je aan het werk gaat, krijg 
je ook te maken met wetten en regels. In dit boek lees je 
precies wat jouw rechten en plichten als werknemer zijn. En 
je leert over de geldzaken die te maken hebben met werken.  
Aan het werk is bedoeld voor studenten die willen 
uitstromen naar betaald werk, en is ook zeer geschikt voor 
volwassenen die een zetje nodig hebben om (weer) aan de 
slag te gaan. 

Auteur: Willemijn Steutel –  
88 p. – werkboek, geïllustreerd 
– ISBN 9789086965106 – € 15,00 – 
Leesniveau: A2/B1

Op het werk
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 veel gestelde 
vragen. Op het werk is bedoeld 
voor werknemers in de sociale 
werkvoorziening en hun begeleiders.

A4–formaat, geïllustreerd – € 12,50 – 
Leesniveau: A2 – met lesbrief

Seksuele intimidatie
ISBN 9789086960491

Hygiëne op het werk
ISBN 9789086960934

Non fictie
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VAKGESPREKKEN
Praten over je beroep

Vakgesprekken
Tiba Bolle

Praten over je beroep kan lastig zijn. Vooral als Nederlands niet 
jouw moedertaal is. Met dit werkboek leren je cursisten praten 
over hun vak. Ze leren vragen te stellen, woorden die voor hun 
vak belangrijk zijn en gesprekken voeren over gereedschappen 
en apparaten, materialen en machines. Eerst in de klas, en daarna 
daarbuiten. Ook voor de cursisten die de Z-Route bewandelen en 
waar mogelijk richting arbeid begeleid worden, is dit werkboek 
bijzonder geschikt. Het taalniveau is laag en de stof wordt frequent 
herhaald.

Het lesmateriaal is ontwikkeld om de cursist goed voor te bereiden 
op gesprekken op de werkvloer. Of in het praktijklokaal van een 
vakopleiding. Vakgesprekken reikt cursisten de woorden aan die ze 
nodig hebben om een gesprek te voeren over een beroep. Zo leren 
cursisten praten over gereedschappen en apparaten. Ze oefenen 
met gesprekken over hoe dingen eruitzien. Over hoeveelheden 
en afmetingen, plaats en tijd, eigenschappen en kwaliteiten. Eerst 
in de les en later ook daarbuiten. Door het lage taalniveau en 
het herhalen van woorden op verschillende manieren slijpt deze 
methode de begrippen goed in, ook bij het praktijkonderwijs!

Deze titel is tot stand gekomen door een 
samenwerking tussen ITTA UvA en uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren. 

ISBN 9789086965861 – Leesniveau A1/A2 – Werkboek op A4 formaat – 192 p. – 
paperback, geïllustreerd

Exemplaren van Vakgesprekken zijn los verkrijgbaar voor  
€ 24,50 per stuk. 
In een set van 6 boeken, zijn de boeken € 22,50 per stuk.

Bij het werkboek hoort een doorspreekboek (32 pagina's) 
en audiomateriaal.

Mét docentenhandleiding voor onderwijs aan groepen, 
vraag die aan bij Marianne Verhallen

Non fictie

Vakgesprekken | Wat is dat?
30

Wat is dat?Hoofdstuk 

2

In een vakgesprek praat je over allerlei dingen. Over gereedschappen, apparaten en materialen.Soms weet je niet hoe iets heet. Dan moet je vragen naar de naam van het ding.
d oo ds u eer r jejjjjjj de d nggggggge be oe e

In dit hoofdstuk leer r jej  de dinggen benoemen.

werkboek_vakgesprekken.indb   30

27/05/2021   20:18

Wat is dat?  | Vakgesprekken 31

OEFENING 1 Spreek en beoordeel 

OPDRACHT A

Werk in tweetallen. 
Loop samen door het praktijklokaal of de werkplaats. Voer korte gesprekjes over de dingen die je ziet.Wijs verschillende dingen aan. 

Vraag aan elkaar hoe de dingen heten. 
Stel elkaar om de beurt een vraag en geef antwoord. 

OPDRACHT B

Hoe gingen de gesprekjes? Vul nu de beginstand in.

BEGINSTAND
ja ja nee nee 

goed redelijk niet zo goed slechtGing het gesprek goed?
Wist je vooraf wat je wilde vragen/zeggen?
Wist je welke woorden je moest gebruiken?
Heb je de woorden en zinnen goed uitgesproken?Heb je goede zinnen gemaakt?
Begreep de ander om welke informatie je vroeg?Kon je de informatie geven waar de ander om vroeg?

OEFENING 2 Luister en geef aan

OPDRACHT A

Luister naar Doorspreker 3. 
Lees nog niet mee. Let op wat er gezegd wordt.Let op hoe het gezegd wordt. Let op de klemtoon in de woorden, nadruk op de woorden en de melodie in de zin.

werkboek_vakgesprekken.indb   31

27/05/2021   20:18
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BURGERSCHAP

Nederland van toen tot nu
De canon van Nederland herzien en in makkelijke taal!
Sinds de oorspronkelijke uitgave van dit mooie initiatief, ruim 
tien jaar geleden, is er veel veranderd in de blik waarmee we 
naar ons verleden kijken. In de geheel herziene makkelijk-
lezen editie zijn alle mutaties en nieuwe vensters verwerkt. 
Bij elk onderwerp staan tips voor een leuke activiteit of 
voor meer informatie, bijvoorbeeld een museum, een 
televisieprogramma of een website. Met woordenlijst en 
lesmateriaal.

Inburgeraars en jongeren vergroten met dit boek hun kennis 
van de Nederlandse geschiedenis – en daarmee van de 
Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd oefenen zij met 
taal. De bijbehorende lesbrief bevat over elk onderwerp een 
begrijpend-lezenvraag, een verdiepingsvraag, een doe-vraag 
en een discussievraag.

112 p. – geïllustreerd – ISBN 9789086960675 – € 16,50 – Leesniveau: A2/B1 – 
met lesbrief 

Van Sinterklaas tot Suikerfeest 
Werkboek
In dit werkboek worden 
alle belangrijke 
feestdagen uitgelegd 
in makkelijke taal. De 
teksten vol leuke weetjes 
zijn geschikt als oefening 
in begrijpend lezen, en 
bieden tegelijkertijd kennis 
over de maatschappij. 
Met opdrachten en 
woordenlijst.

56 p. –  
ISBN 978-90-8696-210-5 –  € 15,00 

Roken - Waarom eigenlijk?
Werkboek
Het werkboek Roken - Waarom eigenlijk? biedt concrete 
handvatten voor een doeltreffend rookbeleid op school. In 
het werkboek staan vragen en opdrachten die de leerlingen 
individueel kunnen maken. Daarnaast ontvangt u een 
docentenhandleiding met opdrachten die in groepjes of 
klassikaal uitgevoerd kunnen worden.

De methode Roken - Waarom eigenlijk? maakt scholieren 
door neutrale voorlichting bewust van de praktijken van de 
tabakslobby en de risico’s van roken.

Auteur: Willemijn Steutel – 88 p. – geïllustreerd – ISBN 9789086963010 – € 
18,00 – met lesbrief bij aanschaf van minstens 15 exemplaren 

TIP!
Sluit je aan bij de Rookvrije Generatie en start in de brugklas met 
dit werkboek!

Feest je mee?
Koen van Kelecom

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 p. –  
ISBN 9789086963515 – € 17,50 

Non fictie
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BURGERSCHAP
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 
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 kwetsbare groepen in onze 
samenleving. De serie Rechten voor iedereen is geschreven 
in begrijpelijke taal. Want ook daar heb je recht op!

Elk deel uit deze serie van drie hardcovers 
met illustraties telt  48 pagina’s.  
De boeken kosten € 18,50 per stuk,  
en bij aanschaf van een klassenset van  
20 exemplaren betaalt u slechts € 300,00. 

Rechten van alle kinderen
 Willemijn Steutel

De rechten van het kind gelden voor alle kinderen ter 
wereld. 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 beide ouders. Het boek benadrukt dat 
iedereen overal zich moet inspannen om kinderen de kansen 
te geven waar ze recht op hebben. Een aanrader voor de lessen 
burgerschap, mens en maatschappij, en mentorlessen!

ISBN 9789086962341

Rechten van alle mensen
Willemijn Steutel

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen hebben rechten. 
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. Ook in dit boek 
veel voorbeelden en waargebeurde verhalen. Dit boek hoort in 
iedere bibliotheek!

ISBN 9789086962495

Rechten van alle mensen met een handicap
Willemijn Steutel

Deze uitgave 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 verplicht zijn. 
Ook worden de nieuwe afspraken uitgelegd aan de hand van 
persoonlijke verhalen. In begrijpelijke taal – precies zoals het 
verdrag voorschrijft. Met behulp van de voorbeelden in dit boek 
kan iedereen zelf aan de slag om de wereld toegankelijk te 
maken voor iedereen!

ISBN 9789086962501

Non fictie
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PrO-krant
Krant voor het praktijkonderwijs
Lezen en praten over het nieuws, dat kan met de PrO-
krant! Leerlingen oefenen begrijpend lezen, krijgen 
leuke duo-opdrachten en groepsopdrachten. De krant 
bevat naast actueel nieuws informatieve artikelen over 
gezond leven, sport, natuur en wetenschap, cultuur en 
vrije tijd. 
In de rubriek ‘Aan het werk’ staat elke maand een 
interview met een PrO-leerling op zijn of haar stage. 
Een goed inkijkje in hoe leerlingen zich oriënteren op 
de arbeidsmarkt. 
In de rubriek ‘Burgerschap’ lezen leerlingen elke 
maand over een dilemma of probleem van een 
leeftijdsgenoot op het gebied van burgerschap. 
Onderwerpen als identiteit, groepsdruk, normen 
en waarden komen aan bod en kunnen als 
gespreksonderwerp dienen in de klas. 

Kijk voor meer informatie op pagina 52/53.

Krant op tabloid formaat 12 p. 
– met digitaal lesmateriaal 
en een Wikiwijsles voor op het 
Digibord – groepsabonnement

P A R T I C I P A T I E  E N  D E M O C R A T I E
Een overzichtelijk, kleurrijk lesboek met op elke ‘spread’ aantrekkelijke lesjes. Eerst (samen) lezen, dan met behulp van het digitale 
lesmateriaal de bijbehorende vragen en opdrachten maken; zelfstandig of individueel. Ik doe mee en De democratie en ik zijn 
toegankelijk, sluiten aan bij de belevingswereld en helpen bij de burgerschapslessen in zowel pro als mbo.

Ik doe mee
Charlotte van den Berg

32 p. – ISBN 9789086963256 – € 15,00

De democratie en ik
Charlotte van den Berg

32 p. – ISBN 9789086963263 – € 15,00 

BURGERSCHAP

Non fictie
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Samen leven in Nederland
Willemijn Steutel

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 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 
terechtkunt om dingen te regelen. 

56 p. – ISBN 9789086962891 –  € 10,00 

Typisch Nederlands
Willemijn Steutel 

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 p. – geïllustreerd –  
ISBN 9789086961030 –  
 € 16,50 

Nederland van toen tot nu
De canon van Nederland herzien en in makkelijke taal
De 50 belangrijkste 
gebeurtenissen, 
mensen en dingen 
uit de Nederlandse 
geschiedenis. Bij elk 
onderwerp staan 
tips voor een leuke 
activiteit of voor 
meer informatie, 
bijvoorbeeld een 
museum, een 
televisieprogramma 
of een website. Met 
woordenlijst en 
lesmateriaal.

Inburgeraars en jongeren vergroten met dit boek hun kennis 
van de Nederlandse geschiedenis – en daarmee van de 
Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd oefenen zij met taal. 

112 p. – ISBN 9789086960675 –  € 16,50 

Nu breekt m'n klomp 
& 40 andere typisch Nederlandse spreekwoorden
In dit fraai 
geïllustreerde boek 
staat een heldere 
uitleg over veertig 
Nederlandse 
spreekwoorden. 
De spreekwoorden 
gaan over typisch 
Nederlandse 
onderwerpen als 
molens, klompen en 
fietsen. En ook over het 
Hollandse landschap 
en onze band met 
de zee. Leuk om samen over te praten en zo je kennis van 
Nederland te vergroten.

64 p. – ISBN 9789086965144 –  € 18,50 

INBURGERING

Hoe kijken nieuwkomers tegen Nederland aan? Wat vinden 
zij vreemd en wat vinden zij leuk? Wat is voor hen typisch 
Nederlands? Daar geven deze vier 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– voor volwassenen en 
jongeren – paperback

Non fictie
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Welkom in Nederland
Wine Baljet

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 p. – ISBN 9789086961368 –  € 11,00 

Van Sinterklaas tot Suikerfeest 
Werkboek
In dit werkboek worden 
alle belangrijke feestdagen 
uitgelegd in makkelijke taal. 
De teksten vol leuke weetjes 
zijn geschikt als oefening in 
begrijpend lezen, en bieden 
tegelijkertijd kennis over de 
maatschappij. Met opdrachten 
en woordenlijst.

56p. – ISBN 9789086962105 –  € 15,00 

Rechten van alle kinderen
De rechten van het kind gelden 
voor alle kinderen ter wereld. 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!

48 p. – ISBN 9789086962341 –  € 18,50

Enkele reis Europa
Willemijn Steutel

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 p. – ISBN 9789086960873 –  € 11,00 

Feest je mee?
Koen van Kelecom

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 p. – ISBN 9789086963515 – € 17,50 

 

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. 

48 p. – ISBN 9789086962495 –  € 18,50
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WERKEN IN NEDERLAND

Op weg naar (betaald) werk!
Werkboek om anderstaligen vooruit te helpen
Als je graag nieuwkomers 
bijstaat, zodat zij 
makkelijker hun plek 
in de Nederlandse 
maatschappij vinden, 
dan kan dit werkboek 
je helpen. Hiermee 
neem je stap voor stap 
de ontwikkeling naar 
vrijwilligers- of betaald 
werk door.  
Op weg naar (betaald) 
werk! is bedoeld voor 
nieuwkomers die niet 
zo makkelijk een baan 
vinden, en kan het beste 
worden ingezet in een-
op-eentrajecten. Bijvoorbeeld bij vluchtelingenwerk, in de 
taalhuizen en in de bibliotheek.

Auteur: Willemijn Steutel – 96 p. – geïllustreerd – ISBN 9789086965854 – 
€ 15,00 – Leesniveau: A2 

Start!-krant
De begrijpelijkste krant van Nederland
De Start!-krant biedt 
cursisten niet alleen 
nieuws en actualiteiten, 
maar ook belangrijke 
informatie over het leven 
in Nederland. Iedereen die 
naar Nederland emigreert 
zal zich verbazen over 
bepaalde gebruiken in 
de Nederlandse cultuur. 
In de rubriek ‘Typisch 
Nederlands’ lees je iedere 
maand een interview met 
een nieuwe Nederlander 
over welke gebruiken hij 
of zij typisch Nederlands 
vindt (en hoe die 
verschillen van de eigen 
cultuur!). En de rubriek ‘Geldzaken’ is een praktische bron van 
informatie voor nieuwkomers. Kortom, de Start!-krant helpt bij 
integratie en bij het leren van de taal.

Bij afname van twee of meer exemplaren is er lesmateriaal 
beschikbaar.

Vakgesprekken
Praten over je beroep
Begeleid jij NT2’ers 
die binnenkort gaan 
werken? Dan heb je vast 
gemerkt dat het leren 
van vakterminologie vaak 
lastig is. In Vakgesprekken 
leren NT2-studenten hoe 
ze een gesprek voeren 
over hun beroep. Het 
werkboek reikt cursisten 
de woorden aan die ze 
nodig hebben om een 
gesprek te voeren over 
een beroep. Zo leren 
cursisten praten over 
gereedschappen en 
apparaten, materialen 
en machines en oefenen ze met gesprekken over hoe dingen 
eruitzien, over hoeveelheden en afmetingen, eigenschappen 
en kwaliteiten. Eerst in de les en later ook daarbuiten.

Auteur: Tiba Bolle – 192 p. – geïllustreerd – gemaakt in samenwerking met 
ITTA – ISBN 9789086965861 – € 22,50 – Leesniveau: A1/A2

Aan het werk!
Alles wat je moet weten over je baan
Als je aan het werk gaat, 
krijg je te maken met 
wetten en regels. In dit 
boek lees je precies 
wat jouw rechten en 
plichten als werknemer 
zijn. En je leert over 
geldzaken. Wat staat er 
op je loonstrookje? Hoe 
onderhandel je over je 
salaris? Hoe zorg je voor 
een pensioen? Aan het 
werk! Is bedoeld voor 
studenten die willen 
uitstromen naar betaald 
werk en is geschikt voor 
volwassenen die een zetje 
nodig hebben om (weer) aan de slag te gaan. Nieuwkomer in 
Nederland? Ook dan vind je nuttige tips in dit boek.

88 p. – werkboek – ISBN 9789086965106 – € 15,00

Non fictie
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Taal leren door filosoferen

Wat denk jij?
Annefieke Bonants en Anne Marije de Goeijen

Iedereen kan filosoferen. Met het lespakket Wat denk jij? worden leerlingen 
geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan over alledaagse dingen. Zo leren ze 
de basis van filosoferen en nadenken over het leven. Een filosofisch gesprek is dé 
manier voor leerlingen om te werken aan gespreksvaardigheid én aan een grotere 
woordenschat.  
Wat denk jij? is geschreven door experts in het ISK- en NT2-onderwijs. De lessen 
sluiten goed aan bij thema’s uit gangbare NT2-methodes. Het materiaal is 
bestemd voor ISK-leerlingen maar is zeker ook geschikt voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs of voor NT2-leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs. 
Ook in Vlaanderen wordt deze toegankelijke ingang om spreken en luisteren te 
oefenen met succes gebruikt binnen OKAN. 
Filosofische gesprekken zijn een interessante manier om leerlingen uit te dagen en 
om hun taal- en denkontwikkeling te stimuleren. Een gesprek voeren is meer dan 
praten. Het is samen spreken en naar elkaar luisteren. Door te filosoferen leren 
leerlingen om hun gedachten te verwoorden. Zo worden ze beter in de taal en 
ontwikkelen ze de kennis en vaardigheden die nodig zijn om actief mee te kunnen 
doen in onze samenleving. 
Wat denk jij? bestaat uit één docentenboek en minimaal 15 werkboeken. 
Het docentenhandboek geeft de benodigde handvatten voor het voeren van 
filosofiegesprekken met anderstalige leerlingen. Zoals informatie over de opbouw 
van filosofische gesprekken en tien concrete handreikingen voor gesprekken. In het 
werkboek voor leerlingen staan de taal- en reflectieopdrachten bij de gesprekken. De 
instructie bij de verwerkingsopdrachten vind je terug in het docentenhandboek.

– Het lespakket bestaat uit 15 werkboeken voor 
de leerling en een docentenhandboek.

– Auteurs: Annefieke Bonants en Anne Marije de 
Goeijen

– Docentenhandboek: ISBN 9789086966929 (120 
pagina's, geïllustreerd)

– Werkboek: ISBN 9789086966936 (64 pagina's, 
geïllustreerd)

– Verkoopprijs: €145,00 
– In te zetten vanaf leesniveau A1 tot B1.

Losse werkboeken zijn bij te bestellen voor € 6,00 per exemplaar. 
Mail naar m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl voor 
aanschaf van meer werkboeken dan de 15 exemplaren die in het 
pakket zitten.

Wat denk jij? is een uitgave van uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren en is tot stand gekomen in samenwerking met 
ITTA UvA.

Non fictie

Gesprek 1 

Je krijgt van de docent een vraag over jullie gesprek. 
Je krijgt van de docent een vraag over jullie

Opdracht 1 | Hoe ging het gesprek?

            Schrijf de vraag van jouw docent op:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Schrijf jouw antwoord op de vraag op:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kun je praten met een dier?

?

!

8

1. Denk na: met welk dier wil jij graag praten?
1 Denk na: met welk dier wil j

Opdracht 2 | Woorden

            Teken het dier:

1. …………………………........………    2. …………………………........………    3. …………………………........………

4. …………………………........………    5. …………………………........………

9

2. Denk na: welke woorden horen bij ‘praten met een dier’?     Schrijf vijf woorden bij jouw tekening. 

W
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Er zijn veel volwassenen die niet zo makkelijk lezen en schrijven, terwijl Nederlands wel 
hun moedertaal is. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ziet het als een belangrijke taak 
toegankelijke boeken te maken voor iedereen, en juist ook voor deze mensen, die in 
vakjargon ‘NT1’ genoemd worden. Taalcursussen zijn een grote steun voor anderstaligen, 
maar NT1’ers hebben daar niet zoveel aan. Het ontbreekt hun immers niet aan kennis van 
de Nederlandse spreektaal, maar juist aan vaardigheden die zij om welke reden dan ook 
onvoldoende hebben aangeleerd. Denk aan rekenen, schrijven, spellen en woordenschat. 
En denk vooral aan begrijpend lezen! Op deze en de volgende pagina's vind je boeken en 
kranten voor NT1, voor zelfstudie of in groepsverband.

O  E  F  E  N  E  N  .  N  L
Oefenen.nl maakt toegankelijke online programma’s op allerlei gebieden. Eenvoudig Communiceren geeft de 
papieren (werk)boeken daarbij uit. Je wilt graag beter worden in lezen en schrijven. Bijvoorbeeld omdat je de 
brieven van de school van je kind niet altijd goed begrijpt. Of je wilt graag je kleinkind kunnen voorlezen om 
zo mee te werken aan zijn of haar taalontwikkeling. Wil je rustig kijken of je beter kunt worden in taal? Dan 
ben je bij oefenen.nl aan het juiste adres! Het is heel makkelijk om een account aan te maken, het is gratis bij 
thuisgebruik en je kunt onbeperkt oefenen.

Lees en Schrijf!
Met de programma’s van Lees & 
Schrijf! op oefenen.nl zet je de eerste 
stappen richting zelfstandig beter 
worden in taal. 
Het werkboek Taal op de werkvloer 
helpt je daarbij. Kijk voor meer 
informatie op pagina 56.

Lees en Schrijf! 
extra schrijven
Ben je niet zo tevreden over je 
schrijfvaardigheid? Oefen dan met 
het werkboek Extra Schrijven. Dit 
werkboek wordt ook gebruikt bij een-
op-een lessen en ingezet door roc's.

ISBN 9789086960002 – 120 p. – € 13,50

Klik & Tik
Klik & Tik zijn de online programma’s 
op oefenen.nl waarbij je stapsgewijs 
(veilig) leert internetten. Deze 
cursussen worden in de bibliotheek 
gegeven, online mét werkboek. Er zijn 
inmiddels 4 werkboeken! Kijk voor 
meer informatie op pagina 59.

Non fictie
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VOOR DE DOCENT

Leren in de educatie
Lesgeven, begeleiden en faciliteren
Ga je lesgeven aan NT1-volwassenen? En wil je 
wat meer weten over het soort lessen dat je kunt 
aanbieden? Of over de doelgroep? Dan ben je met 
dit handboek voor de basiseducatie aan het juiste 
adres. Experts en ervaringsdeskundigen uit de 
volwasseneneducatie geven advies. Je krijgt tips 
voor de praktijk én het boek biedt handvatten voor 
kwaliteitsonderwijs en verantwoording. 
Docenten kunnen het boek gebruiken als 
naslagwerk en studenten kunnen het gebruiken 
tijdens en na hun opleiding. Werk je als 
coördinator bij een Taalhuis? Dan kun je dit boek 
doornemen op didactische tips en do’s-and-don'ts 
voor de vrijwilligers.

– Samenstelling: E. 
Bohnenn, I. den 
Hollander, R. Thijssen en 
B. Vaske. 

– gebonden 
– 256 p. 
– geïllustreerd 
– ISBN 9789086965847 
– € 36,50

De moeilijke leerling bestaat niet
Een positieve kijk op het praktijkonderwijs

Petra Simon

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. 
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 docenten een spiegel voor.

– Cartoons Jim van der 
Meulen 

– 48 p. 
– geïllustreerd 
– ISBN 9789086961733 
– € 26,50 

TIP 
Petra Simon is ook de auteur van Zó werkt het! Deel 1 en Deel 2, zie pagina 63.

Non fictie
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NT1
VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Informatie:  
Hoe zoek je iets 
op?

ISBN 9789086960132

Wonen:  
Hoe houd je je 
huis schoon?

ISBN 9789086960439

Gezondheid:  
Hoe ga je om 
met ziektes?

ISBN 9789086960453

Gezondheid:  
Hoe verzorg je 
jezelf?

ISBN 9789086960712

Geld:  
Hoe voorkom je 
schulden?

ISBN 9789086960729

Wonen:  
Hoe ontmoet je 
buurtbewoners?

ISBN 9789086960736

Anticonceptie: 
Welk middel past 
het beste bij jou?

ISBN 9789086960743

G E W O O N  Z O !
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.

Vanaf 16 jaar – cahiers op A4–formaat – 
geïllustreerd – € 10,00 – leesniveau: A2

Rechten van alle mensen 
met een handicap
In makkelijke taal
Je hebt recht op onderwijs, 
werk, sport en toegang tot 
gebouwen en openbaar 
vervoer. De overheid, maar 
dus ook het bedrijfsleven is 
verplicht tot het doen van 
aanpassingen en verbeteringen 
om dit voor alle mensen 
mogelijk te maken. Nederland 
heeft hiertoe een verdrag 
geratificeerd, dus je kunt op je 
rechten staan! In dit boek veel 
voorbeelden en uitleg over 
deze regels, in makkelijke taal; 
want ook daar heb je recht op

48 p. – – hardcover, A4-formaat, geïllustreerd – ISBN 9789086962501

 
Okee-krant
De begrijpelijkste krant voor jou
De Okee-krant is uitgegroeid 
tot hét lijfblad van mensen 
met een verstandelijke 
handicap in Nederland. 
Naast de gebruikelijke 
rubrieken die je zoal 
tegenkomt in een krant 
heeft de Okee-krant speciaal 
aandacht voor jouw verhaal: 
in de rubriek ‘Mijn Podium’ 
interviewen we lezers en 
vragen naar hun eigen 
verhaal! En ben je op zoek 
naar een leuk uitje? In de 
rubriek ‘Ga je mee naar’ 
geven we elke maand een 
geschikte tip! Voor de abonnementstarieven kijk je op p. 53.

Mijn leven
Zelf denken, zelf doen
Zelfredzaamheid voor mensen met een licht verstandelijke beperking is een belangrijk 
ontwikkelingsdoel. Immers, wie beter voor zichzelf kan zorgen, is minder afhankelijk van anderen. 
Zelfredzaamheid vergroot ook de kans op een (betaalde) baan. Met behulp van de reeks Mijn leven 
kunnen begeleiders onderwerpen als persoonlijke hygiëne, gezonde voeding of vriendschap en 
etiquette behandelen in een-op-eentrajecten. Zet je Mijn leven in op school? 
Dan is er een lespakket beschikbaar. Kijk voor meer informatie op pagina 60/61.

Non fictie
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NT1
VOOR IN DE LES

Nederland van toen tot nu
De canon van Nederland herzien en in makkelijke taal!
Sinds de oorspronkelijke uitgave van dit mooie initiatief, dik tien 
jaar geleden, is er veel veranderd in de blik waarmee we naar ons 
verleden kijken. Wat zijn in de nieuwe canon de ijkpunten van 
de geschiedenis? In de geheel herziene makkelijk-lezen editie 
zijn alle mutaties en nieuwe vensters verwerkt. Bij elk onderwerp 
staan tips voor een leuke activiteit of voor meer informatie, 
bijvoorbeeld een museum, een televisieprogramma of een 
website. 
Met woordenlijst en lesmateriaal. De bijbehorende lesbrief bevat 
over elk onderwerp vier vragen. Een begrijpend-lezen vraag, een 
verdiepingsvraag, een doe-vraag en een discussievraag.

112 p. – paperback, geïllustreerd – ISBN 9789086960675 – € 16,50 – leesniveau: A2/B1

Start!-krant
De begrijpelijkste krant van Nederland
De Start!-krant biedt een mix van 
nieuws – inclusief goed nieuws! – en 
achtergrondinformatie. Deze krant telt 
16 pagina’s en heeft een apart katern 
voor NT1-lezers: Woord voor Woord. In 
dit katern staan de volgende rubrieken:

* In de rubriek Mijn Vak krijg je elke 
maand een inkijkje in een bepaald 
beroep. Hoe ziet de dag van een 
buschauffeur er bijvoorbeeld uit? 
Of die van een visboer? Het zijn 
allemaal interviews met mensen 
over hun beroep. Wat vinden ze 
leuk? Wat zijn de uitdagingen?

* Het Nederlandse lied – Bloed, 
zweet en tranen van Andre 
Hazes, Zwart-wit van Frank 
Boeien, Watskeburt van De jeugd 
van tegenwoordig. Allemaal 
liedjes die velen hartstochtelijk 
mee kunnen zingen. In deze 
rubriek lees je over die liederen, 
de artiesten én kun je ze 
beluisteren via de QR-code.

* Huisdier en co. - Alle 
dierenliefhebbers opgelet! 
Honden, katten, paarden of hamsters; in Huisdier en co 
staat elke maand een huisdier centraal. Speciaal voor iedereen die een huisdier heeft, of er eentje 
wil. En dat zijn heel veel mensen. Want wist je dat er in Nederland meer dan 47 miljoen huisdieren leven?

Kijk voor meer informatie (ook voor een abonnement op de digitale weekkrant!) op pagina 53.

Non fictie
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PARTNERS

ITTA UvA
Samen met kennisinstituut ITTA UvA hebben we verschillende boeken uitgebracht. Bij 
het maken van de reeks BoekenBoeien (pagina 32) maakten we gebruik van de Basislijst 
schooltaalwoorden vmbo, samengesteld door ITTA. Ook methode Vakgesprekken (pagina 
72) voor in de Z-route en op het mbo en het lessenpakket Wat denk jij (pagina 73) voor 
filosofiegesprekken in de les zijn resultaten van onze samenwerking met ITTA. 

Oefenen.nl
Eenvoudig Communiceren maakt bijna 30 jaar boeken voor aarzelende lezers. Nog steeds 
geloven wij in het lezen van papier als de meest effectieve manier om de woordenschat te 
vergroten en leesplezier te bevorderen. Maar ook digitaal lezen en leren zijn tegenwoordig 
niet weg te denken. Daarom zijn wij erg blij met de samenwerking met oefenen.nl. Wij geven 
de laagdrempelige werkboeken uit bij hun toegankelijke onlineprogramma’s (pagina 56, 59 en 
75). En dat is een zeer welkome aanvulling op ons fonds. En naast de werkboeken geven we ook 
leesboeken uit bij de programma’s van oefenen.nl. Die vind je op pagina 58.

Stichting Makkelijk Lezen
Al onze leesboeken worden beoordeeld door Stichting Makkelijk Lezen. Als ze aan de eisen 
voldoen, geeft deze stichting ze het keurmerk Makkelijk Lezen of het keurmerk Gewone Taal. 
Dit is ontzettend belangrijk voor ons. Niet alleen weten we op die manier zelf dat onze boeken 
bij uitstek geschikt zijn voor de doelgroep, ook de docenten en de lezers weten zeker dat ze een 
boek in handen hebben dat aansluit bij het taalniveau.

BOOMNT2
De boeken uit de serie Woordwinst en Woordwinst 2 zijn het resultaat van onze samenwerking 
met BOOMNT2. We maakten tijdens het schrijven van de boeken in deze series gebruik van 
hun woordenlijsten voor NT2-onderwijs. Op die manier weten we zeker dat de boeken goed 
aansluiten op de woordenschat en het taalniveau van de lezers. 

Anne Frank Stichting
Samen met de Anne Frank Stichting brachten we drie boeken uit over Anne Frank in makkelijke 
taal. Het verhaal van Anne Frank en haar familie is het verhaal van veel Joodse families tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. En iedereen moet dat verhaal kennen. Daarom zijn we ontzettend blij met 
onze samenwerking met de Anne Frank Stichting en trots op de boeken die we samen hebben 
gemaakt: Anne Frank – haar leven, Anne Frank in het kort en Mijn naam is Anne (pagina 45).

Steffie
Net als wij maakt Steffie begrijpelijk nieuws voor mensen met een laag leesniveau. Ontzettend 
belangrijk, want ongeacht hoe goed je kunt lezen is kennis van nieuws en actualiteiten 
essentieel. Komend jaar gaan we onderzoeken of de lezers van Steffie.nl/nieuws het leuk vinden 
om een papieren krant te lezen. We zijn benieuwd!
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CONTACT
Wist je dat Eenvoudig Communiceren ook in andere landen 
toegankelijke boeken uitgeeft? Neem eens een kijkje bij 
onze zusteruitgeverijen! Handig als je op zoek bent naar een 
bestseller in makkelijk Duits, makkelijk Engels of makkelijk 
Spaans. Je vindt er ook extra makkelijke leesboeken voor 
beginnende taalleerders. Bestellen van de anderstalige boeken 
kan ook via info@eenvoudigcommuniceren.nl

DUITSLAND

Spass am Lesen Verlag
einfachebuecher.de

Meer weten over boeken in makkelijk Duits?  
Neem contact op met Marianne Verhallen:  
m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl 

ENGELAND

ReadZoneBooks
readzonebooks.com

Wil je meer informatie over onze Engelse boeken?  
Neem contact op met Celia Crokaert:  

c.crokaert@readzonebooks.com 

SPANJE

Lectura para todos
lectura-para-todos.es

Meer weten over de Spaanse uitgeverij?  
Neem contact op met Raf Servez:  
r.servez@lezenvooriedereen.be

NEDERLAND

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
eenvoudigcommuniceren.nl

Meer informatie over bestellingen en abonnementen?  
Neem contact op met Elly van Zwol:  
info@eenvoudigcommuniceren.nl

+31 20 520 60 70

VLAANDEREN

Uitgeverij Lezen voor Iedereen
lezenvooriedereen.be

Meer te weten komen over onze Vlaamse uitgeverij?  
Neem contact op met Raf Servez:  
r.servez@lezenvooriedereen.be

+31 20 520 60 70

Ralf Beekveldt,  
oprichter en directeur van  

uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Telefonisch vragenuurtje
Persoonlijk advies nodig?  
Maak gebruik van ons telefonisch spreekuur! 
Dinsdag: 10.00 – 11.00 uur 
Donderdag: 14.00 – 15.00 uur 
Bel Marianne Verhallen op +31 6 20967363 
Komen deze dagen niet uit? Maak dan een belafspraak 
via m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl.

Workshop volgen?
Wil je met je team meer doen 
aan fictielezen of overstappen 
op een lesmethode van 
Eenvoudig Communiceren? 
Neem dan contact op met 
Marianne Verhallen voor een 
gesprek over de mogelijkheden.

Nieuwsbrief
Schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief 
en krijg het laatste 
nieuws en tips over 
de nieuwste boeken 
maandelijks in je 
mailbox.

Volg ons op Facebook, 
 Instagram (uitgeverij_EC)  
en LinkedIn!

mailto:info@eenvoudigcommuniceren.nl
http://einfachebuecher.de
mailto:m.verhallen%40eenvoudigcommuniceren.nl?subject=
http://readzonebooks.com
mailto:c.crokaert@readzonebooks.com
http://lectura-para-todos.es
http://eenvoudigcommuniceren.nl
mailto:info@eenvoudigcommuniceren.nl
http://lezenvooriedereen.be
mailto:m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl
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LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

lezenvooriedereen.be Postbus 10208 NL - 1001 EE Amsterdam

isbn 978-90-8696-718-6

www.lezenvooriedereen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl 9 789086 967186

Lezen in gewone taal
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Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl
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Lezen in gewone taal

Het is 1944. Nederland is al vier jaar bezet door de Duitsers. 
Derk Smoes zit in het verzet. Op een dag krijgt hij een 
gouden tip: in de kluizen van twee banken ligt meer dan 
200 miljoen gulden. Cash. 
Het verzet heeft dringend geld nodig. Dus Derk en zijn 
vrienden maken een plan. 

De overval lukt. En de kisten vol bankbiljetten verdwijnen 
veilig in een hooiberg. De Duitsers zijn woedend. 
Ze willen het geld terug en de overvallers straffen. 
De jacht is begonnen … 

In dit boek lees je over de grootste bankoverval aller tijden. 
Een waargebeurd verhaal over vriendschap, moed, vreugde 
en verdriet. Naverteld in makkelijke taal.

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl

‘Handen boven je hoofd!’, roept Albert tegen medewerkers 
van de bank. ‘Ga met je gezicht naar de muur staan!’
‘We willen naar de kluis’, zegt Derk. ‘Dus maak die deur open.’
Hij wijst naar de deur voor de trap.
‘Dat kan ik niet’, zegt de bankmedewerker.
Albert duwt een pistool onder zijn neus. 
‘Als je het niet snel doet, moet ik schieten.’

DE GROOTSTE BANKOVERVAL ALLER TIJDEN
F

R
A

N
K

 
K

R
A

K
E

9 789086 967261

isbn 978 90 8696 726 1

Lot uit de loterij

Hassan werkt bij een garage. Op een dag staat 

de mooie Assina voor hem. Ze komt haar auto 

brengen. Als ze haar nummer aan hem geeft, kan 

Hassan het bijna niet geloven. Zo’n knap meisje! 

Hij wil haar mee uit nemen. Maar hij heeft niet 

genoeg geld. Daarom besluit Hassan een lot te 

kopen. Als hij de loterij wint, zal hij haar bellen. 

Dat spreekt hij met zichzelf af. 

Maar het lot heeft andere plannen met hem ...

Lot uit de loterij
Jelle Bergkam

p

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

www.lezenvooriedereen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Sommige koppen in de krant geloof je soms bijna niet. 
Want de realiteit is vaak nog gekker dan je fantasie. 
De verhalen in de reeks Werkelijk/Waar zijn gebaseerd
op bijzondere berichten uit het nieuws. Korte, grappige 
en soms bizarre waargebeurde verhalen, geschreven op 
taalniveau A2.

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN
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Valse papieren

Frankrijk, 1914. De Eerste Wereldoorlog is bezig 
en Duitse soldaten zijn de grens met Frankrijk 
overgestoken. Het Duitse leger is heel groot. 
Daardoor kan het Franse leger de Duitsers niet 
stoppen. Veel Franse mannen willen daarom 
helpen.

De 14-jarige Pierre wil zijn land ook verdedigen. 
Maar jongens van veertien mogen het leger niet in. 
Gelukkig is Pierre lang voor zijn leeftijd. En sterk. 
Misschien kan hij zichzelf in het leger bluffen. 
Hij heeft alleen de goede papieren nodig. 
Valse papieren dus.

Valse Papieren is gebaseerd op een waargebeurd 
verhaal. Het is het zevende deel in de serie 
Veertien – De tijd van je leven. Deze serie gaat over 
jongeren van veertien jaar die in een andere tijd 
leven dan nu. Of op een andere plek dan hier.

eenvoudigcommuniceren.nl
lezenvooriedereen.be

isbn 978 90 8696 704 9

9 789086 967049

‘Goedemorgen, jongeman’, zegt de soldaat.  
‘Werk jij in deze bakkerij?’
Ik word enthousiast. Misschien komen deze 
mannen vragen of ik ook in het leger wil!
‘Ja meneer, ik werk hier’, antwoord ik. ‘Maar ik  
zou liever in het leger …’
‘Jaja’, zegt de soldaat met een glimlach.  
‘Nog even volhouden, jongen. Jouw tijd komt  
nog wel. Over een paar jaar ben je oud genoeg.’

VEERTIEN
De tijd van 
je leven

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

isbn 978-90-8696-593-9

www.lezenvooriedereen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Khalid Boudou (1974) werd bekend met Het Schnitzelparadijs. 
Van dat boek werd een film en een tv-serie gemaakt. Boudou 
schreef ook Pizzamaffia. Dat boek werd verfilmd en er is een 
Leeslicht-editie van.

Toen ik klein was, was er thuis altijd veel lawaai. 
De tv stond keihard. Mijn moeder gooide met dingen. 
Ze schreeuwde vaak naar mij en mijn halfbroertje Wesley.
‘Ik trek het niet meer!’, gilde ze soms. ‘Jullie maken me gek. 
Als ik jullie niet had, was ik nu zangeres!’  
Ik heb mama één keer horen zingen. Het geluid van duizend 
huilende baby’s klinkt nog beter. 

Taha is 17 als hij uit de jeugdinrichting komt. Hij doet een 
belofte aan zichzelf: daar zien ze hem nooit meer terug. 
Hij wil alleen nog goede dingen doen. Niet meer blowen, 
niet meer stelen. Gezond leven. Met normale mensen omgaan. 

Taha gaat trainen bij een boksschool. Zijn trainer Mickey 
helpt hem om in topvorm te komen. Elke dag wordt hij beter. 
Het gaat zelfs zo goed, dat hij wordt geselecteerd voor de 
Europese kampioenschappen. Niks kan hem nog tegenhouden, 
lijkt het. Maar dan heeft het leven een verrassing voor hem. 
Taha komt in een keiharde drugsoorlog terecht. 
Kan hij zich aan zijn belofte houden?

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl.

9 789086 965939

Lezen in gewone taal
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Lezen in gewone taal

Als kind is Messi al een geweldige voetballer. Op zijn 

dertiende gaat hij bij topclub FC Barcelona spelen. 

Daar wordt hij wereldberoemd door zijn dribbels en 

prachtige doelpunten. 

Ook bij het Argentijns elftal heeft Messi succes. Hij leidt 

zijn land als aanvoerder zelfs naar de wereldtitel in 2022. 

Maar makkelijk gaat dat niet. Want Messi maakt ook veel 

teleurstellingen mee.

Hoe Messi uiteindelijk toch de Wereldbeker in handen 

krijgt? Dat lees je in dit boek. Met extra veel foto’s en 

geschreven in makkelijke taal.

‘De steekpasses van Messi zijn heel knap. Vaak gaan ze 
tussen de benen van verdedigers door, zodat je ze niet 
aan ziet komen. Dan ben je kansloos. Ook heeft hij een 
erg snel schot, het is een killer in het strafschopgebied.’

Iker Casillas, prof-voetballer
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wereldverhalen
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‘Jim! Jim!’, riep ik zachtjes. 
Opeens dook hij op uit het donker. 
‘Vlug, Jim’, fluisterde ik. ‘Er zit een 
bende moordenaars daar binnen. 
Laten we snel hun roeiboot losmaken. 
Dan zitten ze vast op het wrak. En dan 
kunnen we de sheriff waarschuwen.’   

Huck is op de vlucht voor zijn dronken 
vader. Onderweg ontmoet hij Jim, een 
ontsnapte slaaf. Samen varen ze de rivier 
de Mississippi af, op een vlot. Het is een 
spannende tocht vol gevaarlijke avonturen. 
Kan Jim zijn familie redden? En ziet Huck 
zijn beste vriend Tom Sawyer ooit nog terug?

Ook verkrijgbaar in de serie Wereldverhalen: 
De avonturen van Tom Sawyer, Mark Twains 
eerste boek over de vrienden Huckleberry 
Finn en Tom Sawyer. 

De avonturen van Huckleberry Finn maakt 
deel uit van de serie Wereldverhalen: 
klassiekers, herschreven in eenvoudige taal.
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SOS in de bergen

De vrouw van Hans wil al haar hele leven een hond. 

Hans houdt niet zo van honden. Maar hij wil haar 

een plezier doen. Dus hij stemt ermee in. En zo 

wordt hond Joeri deel van het gezin.

Al snel krijgt Hans spijt. Hij vindt Joeri vies, irritant 

en stout. Totdat ze samen een weekje naar 

Oostenrijk gaan. En die irritante Joeri zich van een 

heel andere kant laat zien.

SO
S in de bergen

Jelle Bergkam
p

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

www.lezenvooriedereen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Sommige koppen in de krant geloof je soms bijna niet. 
Want de realiteit is vaak nog gekker dan je fantasie. 
De verhalen in de reeks Werkelijk/Waar zijn gebaseerd
op bijzondere berichten uit het nieuws. Korte, grappige 
en soms bizarre waargebeurde verhalen, geschreven op 
taalniveau A2.
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UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

9 789086 967438

ISBN 978-90-8696-743-8

isbn 978 90 8696 724 7

www.lezenvooriedereen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl 9 789086 967247

Lezen in gewone taal

Olivier houdt eigenlijk maar van één ding: sporten. 
Vooral van zwemmen en paardrijden. Maar dan 
gebeurt er iets verschrikkelijks. Door een ongeluk met 
zijn pony verliest hij zijn onderbeen. Hij is pas 11 jaar  
en zijn sportieve leven lijkt voorbij.

Toch geeft hij niet op. Hij gaat weer zwemmen.  
En twee jaar na het ongeluk wordt hij Fries kampioen. 
Met maar één been! En dat is nog maar het begin. 
Want Olivier heeft een droom: hij wil naar de 
Paralympische Spelen in Rio …

Dit is het waargebeurde verhaal van Olivier van de 
Voort. Over mentale kracht en doorzetten. Over jezelf 
bewijzen. Naverteld in makkelijke taal.

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl

“Ik ben niet alleen gehandicapt. Ik ben een zwemmer.
Ik ben de snelste zwemmer van de wereld met één been. 
Maak je borst maar nat!” 

Olivier van de Voort

LEZEN VOOR IEDEREEN
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