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NIEUW
Doorlopende
leeslijn!
Werkboeken & methoden over:
Arbeidsoriëntatie

Taal

Sociale vaardigheden

Zelfredzaamheid
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Mensenrechten
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en nog veel meer ...
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INHOUDSOPGAVE
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Wie met plezier leest,
blijft lezen. Én wordt
beter in taal!
Om ervoor te zorgen
dat zwakke lezers
(weer) plezier in lezen
krijgen, biedt Eenvoudig
Communiceren boeken
aan op een lager
leesniveau. Boeken die
wél aansluiten op de
belevingswereld van
de lezer. Nagenoeg al
onze boeken hebben
het Keurmerk Makkelijk
Lezen.
Deze catalogus
is ingedeeld op
leesniveau. U ziet eerst
de makkelijkste boeken
en dan voeren we de
moeilijkheidsgraad
steeds een beetje op.
Precies zoals u dat in
de les wilt doen. Een
doorlopende leeslijn,
daar werken we aan!
Samen met u.
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LEESNIVEAUS
In deze catalogus hanteren wij een dubbele aanduiding van het leesniveau, namelijk het
Europees Referentiekader voor Talen (ERK) en de bevindingen van de commissie Meijerink.
Deze tabel geeft aan welk leesniveau overeenstemt met welk onderwijsniveau.

Europees Referentiekader (ERK)
Meijerink
AVI (oud)
Primair onderwijs (NL)
Voortgezet onderwijs (NL)

A1
3-4-5-6
groep 3-4
-

A2 (begin)
op weg naar 1F
7-8-9
groep 5-6
vmbo-BBL: jaar 1
Praktijkonderwijs

A2 (eind)
1F
8-9, >9
groep 7-8
vmbo-BBL: jaar 1-2
Praktijkonderwijs

Beroepsonderwijs (NL)
NT2 (VL)

richtgraad 1.1

richtgraad 1.2

richtgraad 2

2

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Catalogus 2016

B1 (begin)
boven 1F, op weg naar 2F
>9
vmbo-BBL: jaar 3-4
vmbo k/g/t: jaar 1-2
Praktijkonderwijs (beste leerlingen)
mbo niveau 1
richtgraad 2 / richtgraad 3

B1 (eind)
2F
vmbo-t jaar 4
havo: jaar 1-3
vwo: jaar 1-2
mbo niveau 2
richtgraad 3

EXTRA MAKKELIJK

HEFTIGE HISTORIE

In de geschiedenis vinden we vaak dingen terug die we ook in deze tijd nog herkennen.
Ook biedt kennis van de geschiedenis ons de kans te leren van het verleden. De serie
Heftige Historie is geschikt voor jongeren vanaf een jaar of tien, én voor volwassenen.
De illustraties vertellen, samen met de extra eenvoudige en korte tekst, een verhaal uit de
wereldgeschiedenis. Dat kan gaan over de rooftochten van de Vikingen of piraten, over de
strijd van de gladiatoren, of over het leven aan boord van de Titanic. Ook over de slavernij
en de Holocaust wordt verteld.
Het unieke van deze serie is dat de lezer alle verhalen leest vanuit één hoofdpersoon, en zo
als het ware alles zelf meemaakt en ontdekt. Deze serie heeft een vergelijkbaar leesniveau
als de serie Flitsen. Achter in ieder deel staat informatie over de tijd waarin het verhaal
speelt, evenals discussie- en groepsopdrachten.
= 48 pagina’s = Het leesniveau ligt tussen A1 en A2 (ERK), onder richtgraad 1.2 (VL)
= Verkoopprijs: € 10,- | bij afname van minimaal 10 exemplaren: € 9,-

Gladiator
ISBN 978-90-8696-218-1

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

Piraat
ISBN 978-90-8696-219-8

Viking
ISBN 978-90-8696-220-4

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

ISBN 978-90-8696-180-1

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

FRANCES RIDLEY

Nelson Mandela
Niets is onmogelijk

Toen Nelson Mandela eind 2013 overleed, ging er een schok door de hele
wereld. Zijn belang voor de wereldvrede is al decennia lang onbetwist. Zijn
strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, de bewonderenswaardige manier
waarop hij het leiderschap van dit land op zich nam en zijn betekenis voor de
strijd tegen racisme heeft bij veel mensen tot grote bewondering geleid.
Deze geïllustreerde en makkelijk te lezen biografie zal bij jong en oud de
herinnering aan een van de grootste wereldleiders levend houden.
32 pagina’s | ISBN 978-90-8696-189-4| Paperback/ Geïllustreerd | € 6,99
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EXTRA MAKKELIJK

BEELDBOEK

Beeldboek is een serie korte, heel eenvoudige verhalen. Elk boek in de reeks bevat
ongeveer 50 pagina’s. De helft daarvan wordt ingevuld door foto’s die de tekst
Beeld boek
ondersteunen. Op de tekstpagina’s staan gemiddeld niet meer dan 10 regels tekst.
Elk verhaal draait om een hoofdpersoon die iets bijzonders meemaakt.
Met deze boeken kunnen beginnende volwassen lezers hun eerste ‘leeskilometers’ maken.
Maar de boeken zijn ook geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar in het ISK of in de OKAN.
Johan Van Caeneghem, auteur van de reeks, is zelf docent NT2.
= leesniveau A1/A2 (ERK), op weg naar 1F (Meijerink) = voor beginnende volwassen
lezers en voor jongeren = paperback, met foto’s = prijs: € 10,-

NIEUW
HET VERHAAL VAN

NIEUW
HET VERHAAL VAN

Rita

Mariam

Rita gaat een cadeautje kopen voor haar
vriendin Linda. Die is jarig. Ze loopt door
de stad op zoek naar iets leuks. Maar ze
vindt niets. Dan merkt ze dat ze een van
haar oorbellen kwijt is.
Wat nu?

Mariam woont hier nog niet zo lang. En
ze moet de Nederlandse taal nog bijna
helemaal leren. Ze vindt het best eng in
de vreemde, grote stad. Toch besluit ze de
tram te nemen. Maar hoe komt ze weer
thuis?

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-226-6

HET VERHAAL VAN

47 pagina’s | ISBN 978-90-8696-227-3

HET VERHAAL VAN

Kim

Jens

Kim en Emma zijn al een jaar een stel.
Emma woont in een groot, comfortabel
huis. Kim woont in een kleine, oude flat.
Emma wil graag dat Kim bij haar komt
wonen, maar die vindt het daarvoor
nog te vroeg. Op een dag valt Kim
bewusteloos in haar badkamer na het
douchen .

Jens komt laat van zijn werk en wacht in
het station op zijn trein. Plots wordt hij
aangesproken door een vreemde man.
De man ruikt naar bier en steekt een
sigaret op. Maar in de wachtkamer van
het station mag je niet roken. Jens wil
liever niets met de man te maken hebben.
Maar die lijkt hem wel te achtervolgen.

32 pagina’s | ISBN 978-90-8696-195-5

HET VERHAAL VAN

53 pagina’s | ISBN 9789-90-8696-200-6

HET VERHAAL VAN

Nikki

Sam

Nikki is bijna blind en woont nog bij haar
ouders. Maar elke zaterdag neemt ze
de bus naar de stad voor haar pianoles.
Op een dag biedt een man in een
sportwagen haar een lift aan.

Sam is ’s avonds alleen thuis. Dan gaat
de bel. Voor de deur staat een vreemde
man. Het is de gezochte misdadiger
waarover Sam heeft gehoord op het
nieuws.

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-151-1

HET VERHAAL VAN

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-104-7

HET VERHAAL VAN

Kaat

Tom

Kaat is ‘s avonds alleen thuis, want haar
man Gert doet nachtwerk. Midden in de
nacht wordt ze wakker. In de keuken ziet
ze een vreemde man die op zoek is naar
eten en drinken.

Tom heeft ’s nachts een ongeluk en is
zijn geheugen kwijt. Doelloos zwerft hij
door het bos, tot hij een behulpzame
vrouw tegenkomt.
46 pagina’s | ISBN 978-90-8696-085-9

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-140-5
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FICTIE

HET VERHAAL VAN

HET VERHAAL VAN

Betty

Marco

Betty vindt in de wasserette een
portemonnee met veel geld en een
identiteitskaart. Zal ze het geld zelf
houden? Of geeft ze het terug?

Marco brengt pakjes rond voor een
bedrijf. Maar hij heeft het veel te druk.
Dan ontmoet hij Lisa. Die wil hem wel
helpen.

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-109-2

53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-122-1

Er is ook een film van Het verhaal
van Betty. De teksten in de film zijn
gelijk aan die in het boek. Maar de
personen in de film zijn niet dezelfde
mensen. De film is te bestellen voor
€ 10,- via onze website.

EXTRA MAKKELIJK

@@Luisterboeken
Alle Beeldboeken zijn ook als luisterboek beschikbaar. U
kunt de cd met de eerste 8 delen bestellen voor € 50,- via
onze website. Vervolgdelen worden u dan automatisch gratis
toegestuurd, bij bestelling van nieuwe titels in Beeldboek.

PIC TURE THIS

Deze boeken zijn opgemaakt als ‘graphic novel’. Elke pagina is een flitsende, kleurrijke
afbeelding met één of twee regels tekst. Het leesniveau is heel eenvoudig. De
onderwerpen sluiten goed aan op de belevingswereld van jongeren. Uitstekend geschikt
voor anderstalige jongeren die hun eerste leesstappen in het Nederlands zetten.
= leesniveau A1/A2 (ERK), op weg naar 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 12 jaar
(bijv. in het ISK of in de OKAN) = gebonden, met harde kaft en illustraties in full colour
= prijs: € 8,95
DEE PHILLIPS

DEE PHILLIPS

Gedumpt!

X-factor

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

Peter en zijn vrienden zitten in de
band The Angel Sharks. Eindelijk is
het zover. Er komt iemand kijken
van een platenmaatschappij!

43 pagina’s | ISBN 978-90-8696-107-8

43 pagina’s | ISBN 978-90-8696-108-5
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STRIPR OMANS

EXTRA MAKKELIJK

Mensen verleiden tot lezen. Dat kan heel goed met een strip. Want de lezer wordt niet
afgeschrikt door hele pagina’s tekst. En de tekeningen ondersteunen de betekenis van de
tekst. Onze Stripromans zijn geschreven in eenvoudige taal. Zo functioneren ze als opstap
naar het lezen van een ‘echt’ boek. Geschikt voor volwassenen en jongeren.
= leesniveau A2 (ERK), tegen 1F (Meijerink) = voor volwassenen en jongeren vanaf 10 jaar
= uitgevoerd als stripverhaal (A4-formaat, full colour) = prijs: € 14,50

Reis om de wereld
in 80 dagen
Een stripversie van het
wereldberoemde verhaal van
Jules Verne. Over de excentrieke
Phileas Fogg die wedt dat hij in
80 dagen een reis om de wereld
kan maken.

Barack Obama
Eind 2012 werd Obama
herverkozen voor een tweede
ambtstermijn als president van
de Verenigde Staten. Deze strip
gaat over zijn jeugd. En over
zijn loopbaan van buurtwerker
in Chicago tot leider van het
machtigste land ter wereld.

27 pagina’s | ISBN 978-90-8696-095-8
60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-086-6

PETRA SIMON,
MET CARTOONS VAN JIM VAN DER MEULEN

Voor de
leraar !

De moeilijke leerling bestaat niet
Een positieve kijk op het praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs (of het
beroepsonderwijs in Vlaanderen) hebben vaak een
vervelende schoolcarrière achter de rug. Leren, lezen,
opletten, luisteren, stil blijven zitten. Het is allemaal heel
lastig. Ze zijn dikwijls ook weinig geïnteresseerd. Zeker als
iets te moeilijk is, of als ze er niet zo goed in zijn. Maar zo’n
negatieve en ongemotiveerde houding werkt uiteindelijk
alleen maar in hun nadeel. Want de leerkracht heeft nog
meer leerlingen in de klas die misschien wel geïnteresseerd
zijn.
Hoe je deze leerlingen weer bij de les krijgt, laat Petra
Simon zien in haar cartoons en in haar ervaringsverhalen
uit 30 jaar praktijkonderwijs.
Beter naar de leerling kijken, ernaar luisteren en echt met
de leerling praten: dat is volgens haar dé 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 naar iedere leerling echt te kijken en te luisteren? En
doen we zelf altijd alles meteen goed. Petra Simon houdt
leerkrachten een spiegel voor. En zij hoopt dat daardoor af
en toe één lastige leerling meer bij de les gehaald wordt.
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Petra Simon is auteur van Zó werkt het! Deel 1 en Deel 2.
Zie voor meer informatie pagina 43.
48 pagina’s | geïllustreerd | 978-90-8696-173-3 | € 26,50

FICTIE

EXTRA MAKKELIJK

FLITSEN

Een reeks speciaal geschreven en geïllustreerde boeken voor jongeren die net Nederlands
leren: dat is Flitsen. De verhalen zijn erg eenvoudig en gaan over alledaagse dingen waar
jongeren mee te maken kunnen krijgen. Verliefdheid, bijbaantjes, sport, verwachtingen van
ouders, vriendschap en zelfs de dood. De flitsende illustraties ondersteunen de tekst en
vergroten het tekstbegrip. De auteurs zijn NT2-docent.
= 48 pagina’s = Het leesniveau ligt tussen A1 en A2 (ERK), onder richtgraad 1.2 (VL)
= Verkoopprijs: € 10,- | bij afname van minimaal 10 exemplaren: € 9,-

@@Koop nu de complete serie Flitsen voor maar € 68,-!
JOHAN VAN CAENEGHEM

NIEUW

Voor de klas

De vader van Lars heeft een andere baan,
daarom zijn ze verhuisd. Nu moet Lars
naar een andere school. Als hij de nieuwe
lerares Frans helpt met het dragen van
wat zware mappen, gaan een paar
jongens hem pesten. Dan wordt het zadel
van zijn fiets gestolen. Gelukkig heeft
klasgenote Shana alles gezien.
53 pagina’s | ISBN 90-978-8696-216-7

‘Dit boek gaat over mij!’

MIRJAM EPPINGA

Nieuw in Nederland
Alicia komt uit Brazilië. Ze is net verhuisd,
om bij haar moeder in Nederland te gaan
wonen. Alice vindt Nederlands maar een
raar taaltje, en dan moet ze op school ook
nog eens alleen maar Nederlands praten!
Haar eerste schooldag valt niet mee.
Gelukkig ontmoet ze in de bus terug naar
huis een vrouw uit Angola!
45 pagina’s | ISBN 90-978-8696-217-4

MIRJAM EPPINGA

MIRJAM EPPINGA

De laatste rit

Op de goede weg

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

Davey heeft dringend geld nodig. Een
bijbaan is snel gevonden. Maar werken
blijkt lastiger dan hij dacht. Bedienen in
een restaurant, kranten bezorgen, het valt
hem allemaal niet mee. Is er dan geen
enkel werk waar Davey goed in is?

48 pagina’s | ISBN 978-90-8696-181-8

51 pagina’s | ISBN 978-90-8696-183-2

MIRJAM EPPINGA

JOHAN VAN CAENEGHEM

Alleen met haar

Vlinder

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...

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

45 pagina’s | ISBN 978-90-8696-184-9

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-182-5

JOHAN VAN CAENEGHEM

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 pagina’s | ISBN 978-90-8696-185-6

NIEUW

Stiekem verliefd

Merel vindt Roy al jaren leuk. Maar hij
heeft altijd vriendinnen. Ze maakt vast
geen kans. Maar dan komt Roy naar de
kermis waar Merel werkt. Zijn ze dan toch
stiekem verliefd op elkaar?
53 pagina’s | ISBN 978-90-8696-187-0
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DE LEESSTRAAT

EXTRA MAKKELIJK

In De Leesstraat nemen we korte en vaak extra makkelijke verhalen op voor
jongeren, en ook voor volwassenen. In deze reeks staat steeds één persoon
centraal. De Somalische scholiere Amina, de student die voor de bejaarde Mies
zorgt, de gefrustreerde vijftiger Hanna en ten slotte Iwan, die vanwege het werk
van zijn ouders naar een nieuwe school moet. We leren in ieder boek iemand
kennen met een herkenbaar probleem. Niet geforceerd, niet altijd met een
happy end, maar wel realistisch en invoelbaar.

De

Lees straat

= Verkoopprijs € 7,95 | 10 ex. of meer*: € 6,95 | 20 ex. of meer*: € 5,95
= Het leesniveau ligt tussen A1 en A2 (ERK), onder richtgraad 1.2 (VL) *Van dezelfde titel.

NIEUW

PHILIPPE POZZO DI BORGO

ANNELIE DREWSEN

Een onverwachte vriendschap

Ren, Amina, ren!

Waargebeurd verhaal over de rijke, succesvolle Philippe
die door een ongeluk van de ene op de andere dag geheel
verlamd raakt. Hij neemt de straatarme, kansloze Abdel
aan. Hoewel de twee mannen op veel punten totaal van
elkaar verschillen, vinden Philippe en Abdel elkaar in hun
humor.
Dit verhaal over een bijzondere vriendschap én over leven
met een lichamelijke handicap verschijnt nu als extra
makkelijke editie. Een iets moeilijkere versie is ook door
ons uitgebracht, onder de titel Vrienden voor het leven (in
de serie Leeslicht), zie pagina 28.

Over een hardloopster uit Somalië, Amina, die als tiener
helemaal alleen naar Nederland is gevlucht. Haar talent
wordt ontdekt door een schoolvriendin op het moment
dat Amina panisch wegrent als er een rotje vlakbij haar
knalt. Amina belt af en toe met haar moeder, die in Kenia
afwacht of zij zich bij haar dochter mag voegen. Ondanks
haar verdriet over hun scheiding en de moord op Amina’s
broer, spreekt moeder Amina toe: Niet huilen Amina,
rennen!
Een mooi verhaal over een meisje dat zich aansluit bij een
hardloopclub, zónder goede schoenen en mét hoofddoek.

Een verhaal voor iedereen!

= Het leesniveau van Een onverwachte vriendschap is A1/A2.
= Het verhaal telt 2600 woorden en 48 pagina’s.
ISBN: 978-90-8696-263-1
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NT2-verhaal voor jongeren

= Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2.
= Het verhaal telt ruim 3000 woorden en 48 pagina’s.
ISBN: 978-90-8696-259-4

FICTIE

De Leesstraat is een aanrader
voor beginnende lezers!
JOHANNA IMMONEN

Zorgen voor Mies

Verhaal voor (jong-)volwassenen
Een student werkt in het weekend in de thuiszorg. Een van zijn klanten is Mies.
Mies is al best oud en kan niet meer veel zelf doen. Daarom is de student vaak
lang bij haar in huis. Ze heeft veel kunst aan de muur, en daar praten de student
en Mies wel eens over. De zoon van Mies, Erik, komt maar zelden langs. En als
hij er al is, lijkt hij alleen geïnteresseerd in geld. Maakt hij misbruik van zijn
moeder?
Een verhaal over de problemen die je als thuiszorghulp tegen kunt komen.
En over de bijzondere band die je met iemand kunt krijgen.
= Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2.
= Het verhaal telt 2500 woorden en 40 pagina’s.
ISBN: 978-90-8696-257-0

KALLE GÜTTLER

Iwan en Anne

Verhaal voor jongeren
Iwan zit op de middelbare school in een vreemde omgeving en zijn zusje zit net
in de brugklas. Zij heeft meteen veel vrienden. Iwan niet. Hij wordt een beetje
gepest door een groepje jongens. Maar als hij laat zien dat hij goed is in de
sport freerunning, verandert zijn leven. En krijgt hij ook meer aandacht van het
meisje op wie hij stiekem al een tijdje verliefd is.
Een verhaal over onzekerheid en pesten, maar ook over zelfvertrouwen en
jezelf zijn.
= Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2.
= Het verhaal telt 2000 woorden en 40 pagina’s.
ISBN: 978-90-8696-256-3

GULL AKERBLOM

Hanna’s verjaardag
Verhaal voor volwassenen

Hanna wordt binnenkort 50. Maar ze wil geen feest vieren. Er valt niets te
vieren. Daarom besluit ze een advertentie in de krant te zetten, met de
mededeling dat ze op vakantie is op haar verjaardag. Niet dat ze dat van plan
was, maar opeens besluit ze ook inderdaad op vakantie te gaan. En dan blijkt
dat jarig zijn lang niet zo erg is als ze dacht.
Een verhaal over eenzaamheid en vriendschap. Soms is één vriendelijk gebaar
al genoeg voor de start van iets bijzonders.
= Het leesniveau van dit verhaal is A1/A2.
= Het verhaal telt bijna 6000 woorden en 72 pagina’s.
ISBN: 978-90-8696-258-7

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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REALIT Y REEKS

SPECIAAL VOOR JONGEREN

Herkenbare, spannende verhalen over jongeren die te maken krijgen
met moeilijke situaties. Zoals pesten, (seksueel) geweld, groepsdruk,
eetproblemen, homoseksualiteit en tienerzwangerschap. Ideale
lectuur voor pubers die niet graag of niet goed lezen.
Bij elke titel hoort een lesbrief met verwerkingsopdrachten en bij een groot aantal titels zijn
er portfoliokaarten.
Auteur van de reeks is Marian Hoefnagel. Zij weet wat jongeren bezighoudt en heeft een
zeer boeiende, toegankelijke schrijfstijl.
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 12 jaar
= gebonden, met harde kaft, geïllustreerd = lesbrief en portfoliokaarten
= prijs: € 12,50 *

NIEUW

Vakantie in Samara

Drama

Loverboy

Asma zit op de middelbare school in
Nederland. Haar vriendinnen gaan
in de zomervakantie naar Texel, en
zij wil ook mee. Maar haar ouders
hebben andere plannen met Asma.
Ze gaat in de zomervakantie zes
weken bij opa en oma logeren,
in Samara. Daar komt ze erachter
dat haar vakantie niet zomaar een
vakantie is. Ze is in Samara om een
jongen te kiezen waarmee ze zal
moeten trouwen.
Thema’s: gedwongen huwelijk,
verkrachting

Als dramadocent Johan een dodelijk
ongeluk krijgt, is de hele school in
rouw. Er komt een herdenking en
een stille optocht. Alle leerlingen
doen mee. Alleen Roos vindt het
allemaal overdreven. Zelf is ze niet
verdrietig. Ze voelt zich stiekem best
opgelucht. Dat komt omdat Roos
dingen weet over Johan die andere
leerlingen niet weten. Langzaam
komen de geheimen van Johan toch
uit.
Thema’s: dood, misbruik, eetproblemen

Susan heeft een moeilijke tijd. Ze
wordt gepest op school. En het gaat
niet goed tussen haar ouders. Maar
langzaam lijkt het beter met Susan
te gaan. Ze verandert van school en
maakt een nieuwe start. Met hulp
van Hector, die ze leert kennen via
internet. Hector is lief voor haar
en luistert naar haar problemen.
En als ze chatten geeft hij goede
adviezen. Hector wil steeds meer van
Susan weten. En hij wil ook steeds
meer van haar zien, via de webcam.
Maar Susan is voorzichtig, schrijft
ze in haar dagboek. Want je moet
oppassen met mensen die je alleen
via internet kent! Toch gaat ze steeds
meer om Hector geven. En voor ze
het weet doet Susan dingen die ze
nooit van zichzelf had verwacht.
Thema’s: loverboys, pesten

Van sprookje naar nachtmerrie

Niets is wat het lijkt …

Een gevaarlijke liefde

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-148-1

128 pagina’s | ISBN 978-90-8696-190-0

@@Bestel nu 10 delen uit de Reality Reeks
tegen een aantrekkelijke prijs: U betaalt
geen € 125,- maar slechts € 100,- !
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88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-231-0

FICTIE

Buitenspel

Hey Russel!

Pier is een groot voetbaltalent en
droomt ervan om profvoetballer te
worden. Maar dan wordt hij ernstig
ziek.
Thema: leven met een handicap

Russel en Jim worden heel goede
vrienden. Dan hoort Russel
roddels over Jim. Die zou homo
zijn.
Thema: homoseksualiteit

Einde van een droom

Een bijzondere vriendschap

107 pagina’s | ISBN 978-90-8696-066-8

128 pagina’s | ISBN 978-90-8696-006-4

Hard tegen hard

16 & zwanger

De Antilliaanse Nardo wordt
bedreigd door de Turkse Serkan en
zijn vrienden. Een buurtfeest moet
een einde maken aan de strijd
tussen de twee groepen.
Thema: interraciaal geweld

Esther is 16 en raakt per ongeluk
zwanger. Wat moet ze doen? Ze
besluit een tijdje bij haar oma te
gaan logeren. Die weet vast wel
raad.
Thema: tienerzwangerschap

Vechten voor je leven

Wat nu?

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-099-6

120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-010-1

Onder druk

Dubbelliefde

De Marokkaanse Aïsha heeft
stiekem een vriendje. Maar haar
broer ontdekt dit geheim en zet
alles op alles om de eer van zijn zus
te beschermen.
Thema’s: eerwraak, zelfmoord

Elise verhuist met haar ouders
naar Suriname. Ze vindt het
er heerlijk en maakt veel
vriendinnen. Dan ontdekt Elise
een oud familiegeheim. Over de
verboden liefde van haar oma.
Thema’s: verliefdheid, geheimen

Geen uitweg voor Aïsha

Verliefd in Suriname

125 pagina’s | ISBN 978-90-8696-091-0

142 pagina’s | ISBN 978-90-8696-115-3

NIEUW

Mooi meisje

Verliefd op een loverboy

Mijn loverboy

Laura krijgt verkering met Abdul.
Ze krijgt van hem veel cadeautjes
en aandacht. Maar is hij wel echt
verliefd op Laura?
Thema: loverboys
140 pagina’s | ISBN 978-90-8696-005-7

Jongeren verslinden
deze herkenbare verhalen!

In Mijn loverboy staan de waargebeurde
verhalen van Lisa, Latifa en Sanne. Drie
meiden die erg van elkaar verschillen.
Toch is er een overeenkomst tussen de
drie: ze werden verliefd op een loverboy.
Met die verliefdheid veranderde hun
leven in een hel, zo vertellen ze in dit
boek. Het boek bevat een checklist die
jongeren en volwassenen helpt om
loverboys te herkennen. Mijn Loverboy
is een bewerking door Marian Hoefnagel van Beware of
Loverboys (2015), gepubliceerd door Scharlaken Koord.
Deze hulporganisatie biedt ondersteuning aan meisjes in
de prostitutie. Over het thema loverboys zijn in de Reality
Reeks verkrijgbaar: Mooi meisje; verliefd op een loverboy en
Loverboy; een gevaarlijke liefde.
Paperback | 72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-260-0 | € 8,50 per stuk.
Een klassenset van 20 exemplaren kost € 140,-
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SCHADUW-REEKS

SPECIAAL VOOR JONGEREN

In deze spannende boeken over de schaduwzijde van het leven spelen jongeren de
hoofdrol. Ze komen terecht in bijna onmogelijke situaties. Redden ze zich eruit of niet?
De verhalen zijn geschreven door beroemde jeugdschrijvers. Makkelijk te lezen en
superspannend. Ze zijn ook vrij kort: gemiddeld zo’n 60 pagina’s. Ideaal voor jongens én
meisjes vanaf 10 jaar die je moeilijk aan het lezen krijgt.
= leesniveau: A2/B1 (ERK), rond 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 10 jaar
= gebonden, met harde kaft = prijs: € 13,50
JOHAN VAN CAENEGHEM

De sneeuw van Mars
Hassan heeft vreemde dromen over een enorme sneeuwbui die vanaf Mars op de
aarde afkomt. Hij maakt zich zorgen, want hij heeft vaker voorspellende dromen
gehad. Maar hij durft hier met niemand over te praten. Hassan voelt zich een
buitenbeentje in zijn familie. Want hij houdt van wetenschap en sterrenkunde, en
wil graag astronaut worden. Dat vinden de meeste mensen in zijn omgeving maar
raar. Behalve Lily. Die vindt het niet raar en met haar kan hij praten. Hij neemt haar in
vertrouwen over zijn enge dromen, maar zij wuift zijn bezorgdheid weg. Totdat het
begint te sneeuwen. Overal op de hele wereld. En het houdt niet meer op…
128 pagina’s | ISBN 978-90-8696-209-9

ALEX STEWART

Breng me zijn hoofd
Stel je een fantasierijk voor, vol met Orks, elfen en
allerlei mengelingen tussen mensen en andere
wezens. In dat rijk speelt zich een felle strijd af: van
wie is het goud uit de goudmijn in het Drakenbos.
Huurling Pip Zonnedauw moet een moord plegen.
Maar wil hij dat wel?
56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-192-4

HELEN BIRD

Geen weg terug
De veertienjarige Tara laat zich door niemand dwingen. Niet door haar moeder en zeker
niet door leraren. Ze is al van meerdere scholen weggestuurd. Nu kan ze enkel nog
terecht in De Barak, een speciale school voor probleemjongeren. Is dit voor Tara een
laatste kans op een ‘normaal’ leven?
64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-149-8
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FICTIE

MALCOLM ROSE

JOHN TOWNSEND

Eind van de wereld

Bloedrode maan

Een planetoïde komt in razende vaart
op de aarde af en dreigt alle leven
te vernietigen. Wetenschappers uit
de hele wereld, zoals de moeder van
Jamiro, doen alles wat ze kunnen
om de baan van de planetoïde te
veranderen. Maar ze vinden geen
oplossing meer.

Nick krijgt een bijbaantje als
boswachter. Maar dan gebeuren er
rare dingen in het bos. En iemand
probeert hem te waarschuwen.
Maar waarvoor?
62 pagina’s | ISBN 978-90-8696-054-5

72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-168-9

MALCOLM ROSE

ALAN DURANT

De terrorist

Dubbelspel

Jamal voert in het geheim vrij
onschuldigde acties tegen de
opwarming van de aarde. Maar dan
wordt hij benaderd door een echte
actiegroep.

De tweelingbroers David en Sven
lijken veel op elkaar. Als David
problemen krijgt, neemt Sven
stiekem zijn plaats over in het
voetbalelftal. Maar kan dat wel?

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-102-3

GILLIAN PHILIP

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-024-8

ANNE CASSIDY

SMS moord

Met eigen ogen

Drie korte, pakkende verhalen
in één boek. Tom krijgt een
bedreigend sms’je dat niet voor
hem bedoeld is. Lars gaat met zijn
stiefvader bergbeklimmen. En
Faroek verdenkt zijn buurman van
moord.

Tim is getuige van een
winkeloverval. Zal hij de dader
aangeven of niet? Sommige mensen
hebben er veel voor over om Tim
tegen te houden.
64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-023-1

41 pagina’s | ISBN 978-90-8696-094-1

CATHERINE JOHNSON

GILLIAN PHILIP

Messcherp

Helderziend

Angelo steelt en heeft met
iedereen ruzie. Dan ontmoet hij
de mooie Savanna. Voor haar wil
hij wel veranderen. Maar dat gaat
moeilijker dan hij dacht.

In de toekomst worden steeds meer
mensen helderziend. Daarom zijn
ze gevaarlijk voor de maatschappij
en krijgen ze een chip in hun hoofd.
Ook Lara ontdekt dat ze helderziend
wordt, maar zij wil geen chip.

60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-053-8

58 pagina’s | ISBN 978-90-8696-110-8
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SPECIAAL VOOR JONGEREN

THUISFR ONT

Tieners brengen meer tijd door in de ‘buitenwereld’ dan thuis. Maar wat ze thuis beleven,
heeft altijd een grote invloed op hun leven. Dat is het idee achter de reeks Thuisfront.
Makkelijk te lezen verhalen voor tieners over de smalle grens tussen het leven thuis en
daarbuiten. Geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar. Bij elke titel in de reeks hoort een lesbrief
met verwerkingsopdrachten.
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 14 jaar
= gebonden, met harde kaft = met lesbrief = prijs: € 15,-

Lezen helpt jongeren
met problemen thuis

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Sleutelen

Marc doet techniek op het
vakcollege. Hij houdt van
sleutelen. Zijn vader vindt het
maar niks. Als Marc zijn opa en
oma spontaan een keer opzoekt,
komt hij erachter dat hij zijn liefde
voor sleutelen van zijn opa heeft.
Sindsdien gaat hij regelmatig naar
hen toe en duikt meteen met opa
de garage in. Hij vertelt opa ook
over zijn vriendinnetje Marlieke. Dan sterft oma en doet
opa niks meer. Marc durft niet meer zo goed naar opa toe
te gaan.
96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-221-1 | leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)

ANNIE VAN GANSEWINKEL

MARJAN VAN ABEELEN

Internetdate (10+)
Kevin is 14 en heeft een chatvriendin,
Elfie. Ze is slim en grappig, en ze heeft
groen haar. Kevin moet de hele tijd
aan Elfie denken, maar hij heeft haar
nog nooit ontmoet. Ze woont namelijk
helemaal in Limburg. Dan gaan zijn
ouders op vakantie naar Limburg. Kevin
krijgt de kans om Elfie in het echt te
zien. Daar wordt hij wel heel zenuwachtig van.
92 pagina’s | ISBN 978-90-8696-132-0 | leesniveau A2 (ERK), op weg naar 1F (Meijerink)

ANNIE VAN GANSEWINKEL

Vreemdgaan

Zat

De ouders van Britt zijn gescheiden.
Britt woont bij haar vader en zijn
vriendin Inge.
Dat vindt Britt best moeilijk, ze heeft
immers al een moeder, maar die woont
in Frankrijk. Als ze erachter komt dat
haar vader vreemdgaat, ziet ze opeens
hoeveel ze van Inge houdt. En dan is ze ook nog verliefd op
Bas, die al een relatie heeft.

Sinds de scheiding van haar ouders
woont Roos bij haar moeder. Maar
die is altijd ziek en ligt de hele dag op
de bank. Roos komt erachter dat haar
moeder te veel drinkt. Gelukkig krijgt
Roos steun van haar vriendje Joris en
van haar vader.
111 pagina’s | ISBN 978-90-8696-101-6 | keurmerk Makkelijk Lezen

104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-191-7

MARJAN VAN ABEELEN

ANNE-ROSE HERMER

Mams

Schuld

De 14-jarige Madelief houdt heel veel
van haar moeder. Maar dan krijgt ze
ontstellend nieuws. Haar moeder
heeft terminale kanker. Niemand weet
hoelang ze nog te leven heeft. Voor het
gezin breekt een moeilijke tijd aan. Met
z’n allen proberen ze er het beste van
te maken. Om haar verdriet te verwerken, begint Madelief
een dagboek op haar laptop.

John veroorzaakt een ongeluk met
zijn scooter. Hij is niet verzekerd en
moet alle schade zelf betalen. Maar hij
zit zonder werk. Bovendien wordt hij
door zijn moeder uit huis gezet. Zal hij
het verkeerde pad opgaan, zoals veel
van zijn straatvrienden? Of pakt hij zijn
problemen serieus aan.
104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-133-7 | keurmerk Makkelijk Lezen

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-164-1
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FICTIE

WEDSTRIJD
thuis
front

MARLIES
VERHELST

Geweld

NIEUW

Geweld
(verschijnt oktober 2016)

Aron wacht op een
bankje op Maira.
Hij is zenuwachtig voor hun allereerste afspraakje. Aron
hoopt dat Maira dicht naast hem komt zitten. Maar als vier
jongens zijn kant op komen, loopt zijn dag helemaal niet
zoals in zijn dromen. Aron belandt in het ziekenhuis. Aron
heeft daarna moeite om zijn leven weer op te pakken; naar
school, feesten en afspraakjes gaan zijn voor hem ineens
moeilijke opdrachten. Hij twijfelt aan zichzelf. Vindt hij ooit
een manier om van zijn woede en angst af te komen?
= Verschijnt november 2016.

Vast.
Gevangen.
Achter tralies.
Hoe is het als je vader in de gevangenis zit?
Het is niet goed wat hij heeft gedaan.
Je begrijpt niet dat hij zo stom kon zijn.
En je hebt geen zin hem op te zoeken in de
gevangenis. Eigen schuld. Maar ... hij blijft toch
je vader.
Annie van Gansewinkel schrijft een boek voor
de serie Thuisfront over hoe het is als je vader
in de gevangenis zit.
Hoe vind jij dat dit nieuwe boek moet gaan
heten?
Mail naar info@eenvoudigcommuniceren.nl
en geef jouw favoriete titel door. Schrijf in de
onderwerpregel: Titel Thuisfront.
Wie weet win jij het boek voor je hele groep!

ca. 104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-269-3

GESCHIEDENIS
FERENC GÖNDÖR

Ik overleefde Auschwitz
Het waargebeurde en aangrijpende verhaal van de joodse
Hongaar Ferenc Göndör die als jongen het concentratiekamp
Auschwitz overleefde.
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = gebonden met harde
kaft = met lesbrief
184 pagina’s | ISBN 978-90-8696-002-6 | € 14,50
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VOLKSVERHALEN

LEKKER LEZEN

Verhalen die je oma vertelde, en die zij weer van haar oma had gehoord.
Verhalen die al 100 jaar oud zijn, en soms al meer dan 1000 jaar! Verhalen
uit een tijd zonder televisie of internet, of zelfs uit een tijd zonder pen en
papier! De boeken in deze reeks zijn gebonden en geïllustreerd. Het zijn
korte verhalen en daardoor zijn ze ook geschikt om aan het eind van een
les voor te lezen. Het leesniveau is ongeveer A2/1F.

SANDRA VAN DER STEGE

Verhalen uit het Midden-Oosten

NIEUW

Verhalen
uit het
MiddenOosten
(verschijnt november 2016)

Bronnen voor dit deel in de serie Volksverhalen zijn onder andere De verhalen uit 1001 nacht
en de verhalen van Sinbad. De bekende verhalen worden in eenvoudige taal naverteld.
Sommige verhalen zijn van Syrische oorsprong, andere van Turkse of Indiase. Ze zijn al vele eeuwen oud, en werden van
generatie op generatie doorverteld. In deze bundel staat een kleine selectie uit deze rijke verhaaltraditie.
Verschijnt november 2016.
ca. 96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-268-6 | € 16,50

RUUD SCHINKEL

Verhalen van de
spin Anansi
Anansi is een van oorsprong
Afrikaans fabeldier waarover
vele verhalen bestaan, die
eeuwenlang van generatie
op generatie zijn doorverteld.
Anansi is een slimme, sluwe spin
met magische krachten. Tijdens
de slavernij werd de kleine
Anansi een symbool van verzet.
En Tijger in de verhalen van Anansi stond symbool voor de
onderdrukker of slavenhouder. Want Tijger is sterk, maar
dom. De verhalen werden stiekem door slaven aan elkaar
verteld om troost te geven en afleiding te bieden uit de
narigheid van alledag. Zo verspreidden de verhalen over
Anansi zich over de Verenigde Staten, Suriname en het
Caribisch gebied.
In deze uitgave worden de verhalen verteld én
geïllustreerd op een toegankelijke manier die iedereen zal
aanspreken. In eenvoudig taalgebruik, maar met behoud
van de traditie van deze prachtige en humorvolle oude
volksverhalen.
De auteur heeft zijn ROC-studenten het boek laten lezen
en mailde ons: ‘Voor het eerst zag ik volwassen studenten
anderhalf uur in een boek gedoken zitten, zonder te letten op
het trillen van hun mobiel!’
72 pagina’s | ISBN 978-90-8696-208-2 | € 16,50
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Verhalen van
Nasreddin Hodja
De imam Nasreddin Hodja
speelt de hoofdrol in elk
van deze 22 vertellingen. Hij
houdt de mensen graag een
beetje voor de gek. En hij doet
de dingen vaak anders dan
normaal. Zit Nasreddin Hodja
achterstevoren op zijn ezel?
Dan zegt hij tegen de mensen
dat de ezel achteruitloopt.
Nasreddin Hodja verzint voor elk probleem een oplossing.
Maar hij heeft wel zo zijn eigen manier om tot die
oplossing te komen … De verhalen zijn vaak bekend bij
NT2-cursisten, en bij leerlingen in het ISK of in de OKAN, en
daardoor makkelijker te lezen.
Een fragment:
‘Beste gelovigen’, begint de Hodja.
‘Weten jullie al wat ik vandaag ga vertellen?’
‘Nee’, zeggen alle mannen in de moskee.
‘Hè? Jullie weten niet wat ik vandaag ga vertellen?
Maar het is heel belangrijk wat ik vertel!
Nou, dan ga ik het ook niet zeggen.’
96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-090-3 | € 16,50

Bestelt u 10 exemplaren of meer?
Dan is de prijs € 15,- per boek!
FICTIE

BER OEMDE
LIEFDESVERHALEN

LEKKER LEZEN

Door de eeuwen heen hebben hartstochtelijke, onmogelijke liefdes altijd tot de
verbeelding gesproken. In de serie Beroemde Liefdesverhalen worden de mooiste
liefdesgeschiedenissen toegankelijk gemaakt voor minder vaardige lezers. Tijdloze
romantiek in eenvoudige taal. Voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar. Marian
Hoefnagel, auteur van de Reality Reeks, heeft de verhalen bewerkt.
= leesniveau A2/B1 (ERK), boven 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 12 jaar
en volwassenen = gebonden, met harde kaft = prijs: € 14,50

Floris en Fleur

Romeo en Julia

Het verhaal van Floris en
Fleur werd in de 13e eeuw
geschreven door Diederik van
Assenede. Eigenlijk heet het
Floris ende Blancefloer.
Floris is de zoon van de koning
van Spanje. Hij is een knappe,
donkere moslim. Fleur is een
blank meisje. Zij is christen.
Haar moeder is de bediende
van de koningin. Floris en
Fleur zijn als kind samen
opgegroeid. Maar dan worden
ze verliefd op elkaar. En dat is
niet naar de zin van de koning.
Marian Hoefnagel volgt niet precies het originele verhaal.
Door toevoegingen is zij erin geslaagd dit klassieke
liefdesverhaal naar deze tijd toe te schrijven. Thema is de
geloofsstrijd tussen moslims en christenen.

Het bekendste liefdesverhaal ter wereld
speelt zich af in het Italië van de 16e
eeuw. Romeo en Julia zijn stapelverliefd
en kunnen niet zonder elkaar. Maar hun
families hebben al jaren vreselijke ruzie.
De liefde tussen Romeo en Julia mag niet
bestaan.
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-058-3

Tristan en Isolde
Vlak na zijn geboorte raakt Tristan zijn
ouders kwijt. Toch heeft hij een gelukkige
jeugd. Als hij volwassen is, verovert
hij het koninkrijk van zijn ouders. Dan
ontmoet hij Isolde. Het begin van een
heftige, maar verboden liefde.
84 pagina’s | ISBN 978-90-8696-069-9

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-156-6

NIEUW

EMILY BRONTË

De Woeste Hoogte
De Woeste Hoogte is de naam van een oud, grijs huis, boven op een
heuvel. Op deze plek groeien Catherine en haar geadopteerde broer
Heathcliff op. Het verhaal van Heathcliff en Catherine is romantisch
en vreselijk tegelijk. Heathcliff is smoorverliefd op de rijke Catherine.
Catherine eigenlijk ook op hem, maar ze mag niet met hem trouwen.
Want haar familie vindt de arme jongen niet goed genoeg voor haar.
Heathcliff is ontroostbaar. En woedend, vooral op hun broer. Daarom
besluit hij wraak te nemen. En als hij daar eenmaal mee begint, is hij niet
meer te stoppen. De Woeste Hoogte (Wuthering Heights) is een van de
bekendste liefdesverhalen ter wereld. Het werd in 1847 geschreven door
de Engelse schrijfster Emily Brontë.
= Verschijnt augustus 2016.
96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-252-5
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LEKKER LEZEN

MISDADIG

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

NIEUW

JUDITH VISSER

Stuk (16+)

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 zij zijn nieuwe vriendin
gaat worden. En daar gaat ze erg ver
in… Stuk werd in 2014 verfilmd.
120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-186-3 | € 10,-

MARION PAUW

LINDA JANSMA

Hemelen (16+)

Tweestrijd

In Hemelen wordt het pijnlijke
verhaal van de familie Casper verteld.
De bejaarde Ron is vader van drie
volwassenen kinderen. Hij heeft in
zijn leven erg goed voor zichzelf
gezorgd, maar helemaal niet voor
zijn dochters en zoon. Daar hebben
zij alle drie nog dagelijks last van.
Willem merkt het bijvoorbeeld aan
zijn seksleven, Lot raakte haar beste
vriendin kwijt door haar vader. Maar
omdat de kinderen en hun vader
samenwerken in hun familiebedrijf,
hebben ze elkaar hard nodig. Tot de
kinderen echt niet meer met hun
vader verder kunnen …
= Verschijnt augustus 2016.

Zo op het eerste
gezicht leidt
Hanna een fijn
leven. Ze is
getrouwd met
de succesvolle
gynaecoloog Axel
en woont in een mooie villa. Maar
ze heeft niet veel te doen. Eigenlijk
bijna niets. Haar man werkt, maar
hij belt haar overdag vaak om te
controleren wat ze aan het doen is.
Dan krijgen ze nieuwe buren. Een
echtpaar, Sonja en Maurice. Sonja
is rechercheur bij de politie, en zij
vermoedt dat Hanna in grote angst
leeft.

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

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

LINDA VAN
RIJN

MARIAN
HOEFNAGEL

Last
minute

(naar een plot
van HERMAN
KOCH)

Susan en Hugo
zijn vijf jaar
getrouwd. Om
dat te vieren
heeft Susan een lastminutevakantie
geboekt naar Egypte. Hun zoon Stijn
blijft bij haar schoonouders.
Als Susan en Hugo zich melden bij
de duikschool, komt Susan een oude
bekende tegen…
144 pagina’s | ISBN 978-90-8696-171-9 | € 10,-
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Geweten

Abel woont in
een luxe flat met
uitzicht over de
haven. Op een dag krijgt hij nieuwe
bovenburen: de misdaadschrijver
Herman Huizing en zijn mooie, jonge
vrouw Karin. Abel doet er alles aan
om Karin voor zich te winnen. Al snel
blijkt dat Huizing meer weet over
een misdaad waarbij Abel betrokken
was. Een zaak die nooit is opgelost.
56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-157-3 | € 8,50

Met gratis lespakket bij
afname van klassenset!

18

MISDADIG

Misdaadverhalen zijn bij uitstek geschikt om minder vaardige lezers aan het lezen te krijgen
en te houden. Wie heeft het gedaan? Hoe loopt het af? Deze vragen houden je als lezer
voortdurend bezig. En zorgen er ook voor dat je doorleest. In de serie Misdadig brengen we
werk van bekende misdaadauteurs in eenvoudige taal. Spanning verzekerd van de eerste tot
de laatste pagina!

FICTIE

RENÉ APPEL

TOMAS ROSS

CHARLES DEN TEX

Hittegolf

De schuilkelder

Verdwijning

Het is een lange hete zomer. Een
meisje fietst ’s nachts alleen naar
huis, na een ruzie met haar vriendje.
De volgende ochtend wordt haar
lichaam gevonden in het park.

Lizzy en Bert zijn gelukkig getrouwd.
Tot Lizzy een tv-programma ziet
over kernwapens. Lizzy wordt
steeds banger en ze laat zelfs een
schuilkelder bouwen.

Marja werkt in een warenhuis. Op
een dag vindt ze in een pashokje
dameskleding. Maar waar is de
vrouw van wie deze kleding is? Marja
gaat op onderzoek uit.

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

CHRIS RIPPEN

44 pagina’s | ISBN 978-90-8696-052-1 | € 8,50

CHRIS RIPPEN

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-040-8 | € 8,50

LIENEKE DIJKZEUL

De lifter

De beste

De geur van regen

Kees en Mia gaan met vakantie naar
Frankrijk. Op de camping gebeuren
steeds meer enge dingen. Wie valt
hen steeds lastig? Is het de lifter die
ze onderweg hebben meegenomen?

Hulpagent Munck vindt na een
voetbalwedstrijd een lijk op de
tribune. Het is oud-voetballer Robin
Terwiel. Munck wordt buiten de
zaak gehouden, maar doet zelf een
belangrijke ontdekking.

De jonge vrouwelijke rechercheur
Renée wordt bijna vermoord. Vlak
daarna wordt een dode vrouw
gevonden in een kelderbox. Ze heeft
net als Renée rood haar. Wat hebben
de twee misdaden met elkaar te
maken?

54 pagina’s | ISBN 978-90-8696-050-7 | € 8,50

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-100-9 | € 8,50

110 pagina’s | ISBN 978-90-8696-116-0 | € 10,-
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WERELD VERHALEN

LEKKER LEZEN

Klassieke griezel- en avonturenverhalen in een makkelijk jasje. Zoals Dracula, Moby Dick,
Robinson Crusoe en Reis om de wereld in 80 dagen. Bijna iedereen kent ze van film of tv.
Leesplezier voor jong en oud.
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen
= gebonden, met harde kaft = prijs: € 14,50
ARTHUR CONAN DOYLE

BRAM STOKER

Sherlock Holmes

Dracula

Sherlock Holmes is misschien wel
de bekendste detective ter wereld.
Tussen 1878 en 1914 schreef Arthur
Conan Doyle maar liefst 4 romans
en 56 kortverhalen met deze
slimme speurder in de hoofdrol. In
dit boek zijn twee korte verhalen
gebundeld: De spikkelband en De
man met het litteken.

Jonathan Harker gaat op zakenreis
naar Transsylvanië. Hij logeert bij
graaf Dracula: een vriendelijke,
maar vreemde man. Dracula slaapt
overdag in een doodskist en gaat
’s nachts op pad.
84 pagina’s | ISBN 978-90-8696-028-6

80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-201-3

HERMAN MELVILLE

DANIEL DEFOE

Moby Dick

Robinson Crusoe

Ismaël werkt op het schip van
Kapitein Achab. Die wil koste wat
kost de reusachtige witte walvis
Moby Dick vangen. Maar Moby Dick
is geen gewone walvis.

Robinson Crusoe overleeft als enige
een schipbreuk. Hij spoelt aan
op een onbewoond eiland. Daar
moet hij helemaal alleen zien te
overleven. Dan ontdekt hij dat het
eiland niet echt onbewoond is.

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-048-4

84 pagina’s | ISBN 978-90-8696-030-9

JULES VERNE

CHARLES DICKENS

Reis om de wereld in
80 dagen

A Christmas Carol
De gierige en kille zakenman
Scrooge krijgt op kerstavond
het bezoek van drie geesten die
hem zijn verleden, het heden
en zijn toekomst laten zien. Het
wereldberoemde kerstverhaal van
Charles Dickens!

150 jaar geleden ging reizen
langzaam. Toch wedt de excentrieke
Phileas Fogg dat hij in 80 dagen een
reis om de wereld kan maken. Al
snel blijkt dat er onderweg van alles
fout gaat.

77 pagina’s | ISBN 978-90-8696-135-1

74 pagina’s | ISBN 978-90-8696-056-9

Stapelkorting! Bestel Beroemde
liefdesverhalen en Wereldverhalen
samen voor € 125,20
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FICTIE

LEKKER LEZEN

VEER TIEN DE TIJD VAN JE LE VEN

Ze zeggen wel dat je tijd op de middelbare school ‘de tijd van je leven’ is. Maar is dat wel zo?
Als je 14 bent, kan er van alles aan de hand zijn. Met je gezondheid, met je vrienden, met je
ouders. Veertien - De tijd van je leven gaat over jongeren die 14 jaar oud zijn, en die in een
andere tijd of op een heel andere plek leven. Hoe ziet hun leven eruit? Wat vinden zij van
hun leven? Wat voor problemen en leuke dingen komen in hun leven voor?
Door te lezen over jongeren die in een andere tijd hebben geleefd, en over jongeren die nu
in een heel ander werelddeel leven, snap je misschien wat meer over je eigen tijd: de tijd
van je leven. En je komt meer te weten over de wereld om je heen. En over hoe het leven
vroeger was.
In deze serie komen onder andere verhalen over de Romeinse tijd, de Gouden Eeuw,
Japan in de geisha-periode, de Tweede Wereldoorlog en Hollywood. Alle verhalen worden
geschreven door Marian Hoefnagel.
= Leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = Voor jongeren vanaf 14 jaar
= Gebonden, met illustraties = Prijs: € 16,50

NIEUW

Gebaseerd op ware
gebeurtenissen!

MARIAN HOEFNAGEL

MARIAN HOEFNAGEL

MARIAN HOEFNAGEL

Een soldaat in huis

Als slavin geboren

Romeinse tweeling

Het is mei 1940. Chris woont samen
met zijn moeder en broertje in een
dorp vlak bij vliegveld Schiphol. Als
de Tweede Wereldoorlog uitbreekt,
komt een Nederlandse soldaat bij
hen logeren. Chris vindt het leuk en
spannend om militair Henk in huis
te hebben. Maar hij maakt zich ook
zorgen. Als Henk maar niet vraagt
waarom hun vader nooit thuis is.
Of waar hij wel is. Want dat houden
Chris, zijn broertje en zijn moeder
liever geheim ...

Dit verhaal gaat over drie generaties
slaven. 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.
Keuzes die, binnen gevangenschap
genomen, weinig mogelijkheid tot
vrijheid bieden. Toch slagen ze er
alle vier in hun eigen leven te leiden,
ook al is dat soms alleen in hun
gedachten.

De tweeling Gaius en Julia groeit
op in het oude Rome. Ze gaan naar
een openbare school en krijgen
daarnaast nog allerlei andere lessen.
Als ze 14 jaar worden, verandert
hun leven totaal. Julia wordt
uitgehuwelijkt aan een man van
30 en Gaius wordt ingewijd in de
geheimen van de volwassen man.
Hoe gaan ze om met al die
veranderingen?
96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-224-2

96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-202-0

112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-248-8

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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SPECIAAL VOOR JONGEREN

BOEKENBOEIEN.NL

De reeks BoekenBoeien.nl bestaat uit twintig spannende, makkelijk te lezen boeken met
een unieke opzet. In elk deel van de reeks zijn namelijk schooltaalwoorden verwerkt. In
totaal gaat het om 1600 schooltaalwoorden uit de Basislijst schooltaalwoorden vmbo die is
samengesteld door het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA).
De boeken zijn ontwikkeld voor leerlingen op het vmbo, maar ook heel nuttig voor
sommige leerlingen in VSO, praktijkonderwijs en mbo niveau 1. In het Vlaamse onderwijs
zijn de boeken vooral geschikt voor de B-stroom in de eerste graad van het middelbaar
onderwijs en voor leerlingen in het BuSO.
= leesniveau A2/B1 (ERK), rond 1F (Meijerink) = voor jongeren vanaf 12 jaar
= paperback = prijs: € 7,95 @

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

MARIAN HOEFNAGEL

MARIAN HOEFNAGEL

HELENE BAKKER

1 De kloof

3 Transfer

5 Rode laarzen

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

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

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

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

HELENE BAKKER

2 De vergissing
Kim is verliefd op Timo.
Hij is een leuke jongen,
maar wat doet hij bij
de dameshokjes in het
zwembad?
64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-123-8 | wiskunde

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

MARIE-MONIQUE
VAN KEMPEN

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

MARIAN HOEFNAGEL

6 De ruimtereis

4 De smoes

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

Michael wint een
wel heel bijzondere
prijs. Hij mag met de
spaceshuttle mee naar
het internationale
ruimtestation ISS.
54 pagina’s | ISBN 978-90-8696-127-6 | maatschappij

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

HETZELFDE BOEK VOOR DE HELE KLAS

= MINDER BETALEN!

BEKIJK DE STAFFELKORTINGEN IN ONZE WEBWINKEL
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FICTIE

FENNA DE VRIES

MARIAN HOEFNAGEL

AUDREY FRANSSEN

7 Vuil spel

12 Oppassen

17 Koopziek

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

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

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

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

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

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

MIRJAM KOOIJMAN

MARIJKE KAATEE

MARIAN HOEFNAGEL

8 Het experiment

13 Verdacht

18 Uitgehuwelijkt

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

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

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

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

MARIAN HOEFNAGEL

9 Bolbliksem

Tijdens een onweersbui
ziet Yoni een oranje bol
van vuur. Ze kiest dit als
onderwerp voor haar
schoolproject.
60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-139-9 | natuurkunde

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

MARIAN HOEFNAGEL

14 De perfecte
misdaad

Abel krijgt nieuwe
bovenburen: de
misdaadschrijver
Herman Huizing en zijn mooie, jonge
vrouw Karin. Maar wat weet Huizing
over zijn verleden?
64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-154-2 | economie

MARIAN HOEFNAGEL

10 De leugen

Pelle werkt als
scheepsjongen op een
schip dat naar de Oost
vaart. In een Chinese
havenstad beleeft hij een
wonderlijk avontuur.
60 pagina’s | ISBN 978-90-8696-145-0 | wiskunde

TESSA VAN SCHIE

HELENE BAKKER

15 Vader
onbekend

Joost komt te weten
dat hij een adoptiekind
is. Samen met zijn
klasvriendinnetje Limei gaat hij op
zoek naar zijn biologische ouders.
79 pagina’s | ISBN 978-90-8696-152-8 | wiskunde

MARIAN HOEFNAGEL

19 Zwarte magie

Kelly en Sanne zijn de
beste vriendinnen van
elkaar en zitten samen
op school. Maar dan
leest Sanne een boek
over hekserij en gaat ze rare dingen
doen.
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-163-4 | wiskunde

FENNA DE VRIES

20 De finale

Vita wordt geselecteerd
voor de finale van het
programma Dansfactor.
Die vindt plaats op
het cruiseschip Gigantica. Maar het
schip krijgt een aanvaring net op het
moment dat de show begint.
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-162-7 | economie

HELENE BAKKER

11 Op de vlucht

16 Ademnood

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie op
www.boekenboeien.nl
of www.boekenboeien.be.

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

LEKKER LEZEN

Nederlanders en Vlamingen spreken dan wel dezelfde taal, toch klinkt het soms heel anders.
In deze reeks brengen we verhalen van bekende Vlaamse schrijvers, hertaald voor de
minder vaardige lezer. Voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.
= leesniveau B1 (ERK), tegen 2F (Meijerink), richtgraad 2/3 (VL) = voor volwassenen en
jongeren vanaf 16 jaar = paperback
HUBERT LAMPO

NIEUW

VERHALEN VAN

De komst van
Joachim Stiller

Herman
Brusselmans

In het leven van Freek gebeuren
vreemde dingen. En al die rare,
geheimzinnige dingen hebben
steeds te maken met Joachim
Stiller. Meer weet Freek niet; hij
kent Joachim Stiller niet eens!
Freek raakt steeds nieuwsgieriger
naar deze onbekende man. Zijn
zoektocht wordt een obsessie.
Dankzij de hulp van een arts krijgt Freek antwoord op een
paar van zijn vragen, maar hij weet nog lang niet genoeg.
Zijn zoektocht brengt Freek enge, maar ook romantische
momenten.
Het verhaal is geschreven door Hubert Lampo, een
schrijver uit Vlaanderen. Het boek werd voor het eerst
uitgegeven in 1960 en was meteen een groot succes.
Een boek voor liefhebbers van spannende, mysterieuze
verhalen.

Zes korte, absurde verhalen van
Vlaanderens meest beruchte
schrijver. In zijn typische stijl
schrijft Brusselmans over zijn
jeugd, over zijn liefde voor het
mooie, kotsende meisje, over
tochtjes op de motorfiets. En over
een memorabele rit in de Ronde
van Frankrijk.

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

DIANE BROECKHOVEN

De buitenkant van
meneer Jules
Als de bejaarde Alice de koffie ruikt
die haar man Jules heeft gezet,
staat ze op. Dit ritueel herhaalt
zich iedere dag. Tot ze hem op
een ochtend levenloos aantreft
op de bank in de woonkamer.
Alice besluit niemand in te lichten.
Ze neemt eerst de tijd om hem
dingen te zeggen die ze niet
eerder heeft kunnen of durven zeggen. Dan komt David,
de autistische buurjongen, langs voor zijn schaakpartij met
Jules. David reageert heel verrassend: ‘Meneer Jules is weg,
dit is alleen de buitenkant van meneer Jules.’

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

VERHALEN VAN

Kristien
Hemmerechts
Wat doe je als je niet meer van
je partner houdt? En moet je
altijd van je ouders houden?
Vijf korte verhalen van Kristien
Hemmerechts over dingen waar je
niet zo snel over praat.

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

HETZELFDE BOEK VOOR DE HE

LE GROEP

= MINDER BETALEN!

BEKIJK DE STAFFELKORTIN

GEN IN ONZE WEBWINKEL

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

Bekende Vlaamse auteurs in makkelijke taal
24
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FICTIE

LEKKER LEZEN

LITERATUUR
V OOR BEGINNERS

Het lijkt een onmogelijke opgave: een klas die niet graag leest enthousiast krijgen voor ‘stoffige’
literaire klassiekers. En toch, het zou zo mooi zijn als ze er wél mee in aanraking kwamen. Want lezen
van literatuur kan juist voor deze groep doorgaans zwakkere lezers bijdragen aan hun integratie
in de maatschappij en aan hun ontwikkeling tot betrokken burgers. Daarom heeft Eenvoudig
Communiceren de serie Literatuur voor beginners ontwikkeld. Eigentijds vormgegeven, in
toegankelijke taal herschreven meesterwerken uit de canon van de Nederlandse literatuur, speciaal
gericht op laaggeletterde lezers tussen 12 en 18 jaar.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren werkt met gespecialiseerde ‘hertalers’ die teksten in
toegankelijke, eenvoudige taal herformuleren, met behoud van de kwaliteit en de zeggingskracht
van het originele werk. Bovendien is de serie Literatuur voor beginners voorzien van het
onafhankelijke Keurmerk Makkelijk Lezen. Dankzij de serie worden de literaire competentie en de
leesmotivatie van laaggeletterden gestimuleerd met aanbod dat aansluit op hun leesniveau.
Elke titel begint met een inleiding over de periode waarin het boek geschreven is. Bovendien
vormen de titels samen met de docentenhandleiding en het bijbehorende lesmateriaal een
compleet lespakket. De drie nieuwste titels van deze vlotte bewerkingen zijn vanaf nu verkrijgbaar in
onze webshop. Neemt u een klassenabonnement op de eerste 12 delen? Dan is het bijbehorende
digitale lesmateriaal gratis. Het lesmateriaal is ook per titel verkrijgbaar, en kost dan € 50,-.

@@Tarieven en bestellen

@@Abonnement

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

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

Reinaart de vos

Karel en Elegast

Tijl Uilenspiegel

BEWERKING: MARIAN HOEFNAGEL

BEWERKING: HELENE BAKKER

BEWERKING: MARIAN HOEFNAGEL

Er is een grote
bijeenkomst in
het dierenrijk.
Veel dieren
klagen bij
leeuwenkoning
Nobel over de
streken van
Reinaart de vos.
Hij steelt eten
van andere
dieren, en vermoordt zelfs dieren
om ze vervolgens op te eten. Bijna
niemand neemt het op voor de vos.
Koning Nobel besluit dat Reinaart
berecht moet worden. Maar lukt het
de dieren om de listige Reinaart bij
de koning te krijgen?

God roept
koning Karel op
te gaan stelen.
Karel trekt zijn
wapenuitrusting
aan en gaat
midden in de
nacht helemaal
alleen op pad.
Al snel komt hij
een ridder te
paard tegen, en gaat met hem een
duel aan. Karel wint het duel zonder
zijn naam prijs te hoeven geven. Hij
vraagt de ridder met hem uit stelen
te gaan. Samen komen ze achter een
sluw complot tegen koning Karel.

Tijl Uilenspiegel
krijgt een mooie
erfenis en besluit
door het land te
gaan trekken.
Zijn geld raakt
echter al heel
snel op. Toch
hoeft hij maar
weinig moeite
te doen om
aan eten en onderdak te komen.
Veel mensen geloven zijn praatjes
en laten hem binnen in hun huis.
Hij haalt telkens weer rare streken
uit, en gaat dan vrolijk door naar
de volgende plaats. Hoe zal dat
aflopen?

ONBEKEND, 13 EEUW
e

48 pagina’s | ISBN 978-90-8696-207-5 | B1/2F

ONBEKEND, CA. 1270

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-199-3 | A2/1F

ONBEKEND, CA. 1500

64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-197-9 | A2/1F
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LITERATUUR
V OOR BEGINNERS

LEKKER LEZEN

Eline Vere is vroeger uitgegeven als
feuilleton. Iedere dag stond er een stuk
in het dagblad Het Vaderland. De lezers
leefden erg mee met het leven van Eline
en spraken over haar alsof ze echt bestond.

De klucht van de koe

Max Havelaar

Eline Vere

BEWERKING: HELENE BAKKER

BEWERKING: MARIAN HOEFNAGEL

BEWERKING: HELENE BAKKER

Landloper Gijs
is in de buurt
van Amsterdam
als hij vreselijke
dorst krijgt. Hij
slaagt erin bij een
herberg gratis
bier en onderdak
te krijgen. Zijn
vlotte praatjes
maken hem
tot een aangename gast. Als Gijs
erachter komt dat de goedgelovige
waard en boer een mooie vette koe
in de stal heeft staan, bedenkt Gijs
een sluw plan.

Multatuli wilde
met dit boek de
koffieboeren
in NederlandsIndië helpen.
Hij werkte voor
de Nederlandse
regering in
Nederlands-Indië,
dat in die tijd
een kolonie van
Nederland was. De boeren werden
door de Nederlandse regering slecht
behandeld en uitgebuit. Multatuli
heeft veel van de dingen waarover
hij vertelt zelf meegemaakt.

Eline is jong en
mooi en rijk. Toch
kan ze haar draai
maar moeilijk
vinden. Ze is vaak
ontevreden. Ze
woont in bij haar
zus, maar voelt
zich daar niet
thuis. Ze logeert
wat en reist wat,
niets bevredigt haar. Als ze verliefd
wordt, en uiteindelijk verloofd is,
slaat de twijfel weer toe. Is dit de
ware? Zal zij met hem gelukkig
worden? Haar twijfels brengen haar
langzaam tot waanzin …

BREDERO, 1612

46 pagina’s | ISBN 978-90-8696-198-6 | A2/1F

MULTATULI, 1860

LOUIS COUPERUS, 1888

88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-205-1 | B1/2F

136 pagina’s | ISBN 978-90-8696-206-8 | B1/2F |

Gijsbrecht van Amstel

De kleine Johannes

Kees de jongen

BEWERKING: MARIAN HOEFNAGEL

BEWERKING: HELENE BAKKERL

BEWERKING: MARIAN HOEFNAGEL

Buiten de
stadsmuren
van Amsterdam
wacht een
leger totdat
de bevolking
zich overgeeft.
Niemand mag
naar binnen of
naar buiten en
de bewoners van
Amsterdam dreigen van de honger
en de kou te sterven. Wat kan
kasteelheer Gijsbrecht van Amstel
doen? Dan vertrekken de soldaten
opeens allemaal tegelijk. Voorzichtig
worden de poorten geopend en de
schuiten met brandhout naar binnen
getrokken…

Als Johannes de
waterjuffer
Windekind
ontmoet,
verandert zijn
leven drastisch.
Hij krijgt van de
elf Windekind
de gelegenheid
de dierenwereld
binnen te
gaan. Daar maakt hij allerlei fases
van het opgroeien mee. Eerst de
sprookjeswereld, dan de liefde en
ten slotte de angst voor de dood.
Johannes leeft in een fantasiewereld,
die hij pas kan verlaten als hij
accepteert dat hij volwassen is.

Kees is 12 jaar
en woont in
Amsterdam,
in de Jordaan.
Zijn ouders
hebben een
schoenmakerij.
Kees droomt
van een groots
leven. Hij wil
ontdekt worden
als iemand die echt iets kan. Frans
spreken, of vioolspelen, of uitvinder
worden. In de praktijk komt daar niet
veel van terecht. Zijn vader wordt
ernstig ziek en sterft. Kees besluit
zijn moeder te ondersteunen door
een baan te zoeken.

JOOST VAN DEN VONDEL, 1638

FREDERIK VAN EEDEN, 1884

95 pagina’s | ISBN 978-90-8696-212-9 | A2/1F |

THEO THIJSSEN, 1923

103 pagina’s | ISBN 978-90-8696-211-2 | A2/1F |

56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-204-4 | B1/2F

@@Alle intekenaars op de complete serie Literatuur
voor Beginners ontvangen het uitsluitend digitaal te
verkrijgen Denkend aan Holland gratis!
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FICTIE

Denkend aan Holland

Een nagelaten bekentenis

HENDRIK MARSMAN,

NIEUW

BEWERKING MARIAN HOEFNAGEL

Een van de beroemdste Nederlandse
dichters is Hendrik Marsman (18991940). Zijn gedicht Herinnering aan
Holland is verkozen tot mooiste gedicht
van de vorige eeuw. Het werd na de
Tweede Wereldoorlog heel beroemd.
Marsman was toen al overleden, want
hij verdronk tijdens de oorlog. Auteur
Marian Hoefnagel koos naast zijn
bekendste werk nog drie verhalen
van Marsman uit. Ze bewerkte de
indringende teksten tot eenvoudige, korte verhalen. Teresa
Immaculata gaat over de verboden verhouding tussen
Gino en Teresa. Verboden omdat ze broer en zus zijn ...
Virginia vertelt over de liefde tussen Eddie en Virginia. En
over bang zijn voor de dood. Ook De bezoeker gaat over
die angst voor het einde. En hoe sommigen voor de dood
wegvluchten en zo in het ziekenhuis belanden.
ca. 32 pagina’s | te downloaden op eenvoudigcommuniceren.nl

MARCELLUS EMANTS
BEWERKING HELENE BAKKER

NIEUW

Een nagelaten bekentenis uit 1894
vertelt het trieste verhaal van de
liefdeloze relatie van Willem en Anna.
Willem is een man die erg ontevreden
is met zichzelf. Het lukt hem niet te
leven zoals anderen dat doen. Willem
zoekt een vrouw, maar hij vindt het
lastig iemand te vinden die een relatie
met hem wil. Dan leert hij Anna
kennen. Zij is ook nog niet getrouwd,
dus komt er snel een huwelijk. De twee
worden samen nog ongelukkiger dan alleen. Ze krijgen te
maken met verdriet, wantrouwen, verlangen en overspel.
En uiteindelijk met de dood.
ca. 80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-245-7 | B1/2F

Camera Obscura: De familie Stastok
HILDEBRAND
BEWERKING HELENE BAKKER

Op hoop van zegen
HERMAN HEIJERMANS
BEWERKING MARIAN HOEFNAGEL

NIEUW

Kniertje leefde ooit met haar man
en hun vier zoons samen. Maar de
vissersvrouw kreeg veel verdriet te
verwerken. Haar man verdronk op
zee. Ook twee van haar zoons stierven
op zee. Kniertje probeert zo goed en
zo kwaad als het kan verder te leven.
Ze werkt als schoonmaakster bij een
rijke reder, de heer Bos. De vissers uit
de buurt zijn bij hem in dienst. 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. Op hoop van zegen is
geschreven in 1900. In die tijd waren veel mensen arm.
Heijermans wilde met zijn toneelstukken aandacht vragen
voor armoede en onrecht.
ca. 80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-244-0 | A2/B1

Hildebrand gaat op bezoek bij oom en
NIEUW
tante Stastok. In zijn korte tijd als gast van
de familie, bekijkt en beleeft hij hun
dagelijks leven. Hij helpt neef Pieter
bij het biljarten en oude man Keesje
met het zoeken naar zijn verloren
geld. En als Pieter gevoelens krijgt
voor de dochter van vrienden, schiet
Hildebrand te hulp.
Al deze situaties worden door de
schrijver precies beschreven, hoe
onhandig ze ook gaan. Hildebrand
beschrijft nauwkeurig hoe mensen
eruitzien, hoe ze doen en hoe ze praten. Zo maakt hij
van alle familieleden komische figuren. Daarom zijn deze
verhalen over heel normale mensen ook nu, ruim 175 jaar
later, nog grappig.
ca. 80 pagina’s | ISBN 978-90-8696-246-4 | B1/2F

MULTATULI

Saïdjah en Adinda
Het bekende liefdesverhaal uit Max
Havelaar, een van de belangrijkste
werken uit de Nederlandse
literatuurgeschiedenis.
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)
= paperback = met lesbrief
64 pagina’s | ISBN 978-90-8696-014-9 | € 8,50
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LEESLICHT

LEKKER LEZEN

Leeslicht is een veelzijdige, makkelijk te lezen boekenserie voor volwassenen, met
voor ieder wat wils. Leeslicht bestaat uit bekende boeken van beroemde schrijvers,
bewerkt tot makkelijk te lezen verhalen. Een aantal titels is ook geschikt voor
jongeren. Deze boeken herkent u aan de aanduiding 10+, 12+, 14+ en 16+.
= leesniveau A2/B1 (ERK), rond 1F (Meijerink) = voor adolescenten en volwassenen
= paperback

De boeken staan in volgorde van makkelijk (A2) tot moeilijker (B1).
De makkelijkste titels zijn geschreven op A2 en bevatten een eenvoudige verhaalstructuur:
PHILIPPE POZZO DI BORGO

Voetstappen

Kader Abdolah (1954) is geboren in Iran. Sinds 1988
woont hij in Nederland. In 1993 schreef hij zijn eerste
verhalenbundel in het Nederlands: De adelaars.

Kader Abdolah

Vrienden voor het leven (16+)

KADER ABDOLAH

Kader Abdolah
Voetstappen

Zijn boek Het huis van de moskee staat op nummer 2
van beste Nederlandstalige romans aller tijden.
Het is maandag.

88 pagina’s | ISBN 987-90-8696-175-7 | € 10,-

JONA OBERSKI

Drie prachtige verhalen van Kader Abdolah
over liefde en heimwee. In het verhaal Een
nacht treurt een man om de vrouw die hij
moest achterlaten in zijn geboorteland.
In het verhaal Voetstappen denkt iemand
aan zijn zus die ineens verdween. In het verhaal Strijder
in de schaduw wordt een jonge vrouw verliefd op een
onbekende man.
De dag begint als altijd.
Ik zit in de kelder.
Alleen.

Net als ik wil gaan werken, hoor ik voetstappen.
De voetstappen van een vrouw.

Voetstappen

De bioscoophit Intouchables verscheen in
2011. Vrienden voor het leven is gebaseerd op
de autobiografie van Philippe Pozzo di Borgo
die na een ongeluk geheel verlamd raakte.
Dit verhaal over een bijzondere vriendschap
en over leven met een lichamelijke handicap is door ons
vereenvoudigd en uitgebracht onder de titel Vrienden voor
het leven.

In Voetstappen staan drie verhalen over liefde.

In het verhaal Een nacht treurt een man om de vrouw
die hij moest achterlaten in zijn geboorteland. In het
verhaal Voetstappen denkt iemand aan zijn zus die

ineens verdween. In het verhaal Strijder in de schaduw

wordt een jonge vrouw verliefd op een onbekende man.
Dit boek maakt deel uit van de Leeslicht-reeks: verhalen van
bekende en minder bekende schrijvers in gewone taal.
Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl.

ISBN
NUR

978 90 8696 022 4
286

Lezen in gewone taal

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

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

JAN TERLOUW

Kinderjaren (16+)

Bij ons in het dorp (12+)

Jona is twee jaar als de Duitsers Nederland
binnenvallen. Samen met zijn ouders wordt
hij weggevoerd naar kamp Westerbork.
Vandaar wordt het gezin gedeporteerd naar
het concentratiekamp Bergen-Belsen. In dit
kamp sterft de vader van Jona van uitputting en honger.
Zijn moeder krijgt het steeds moeilijker. Trude, een 13-jarig
meisje, helpt hen zoveel ze kan.

Jan Terlouw is een geliefd auteur. Zowel bij
kinderen als bij volwassenen. Bij ons in het
dorp is gebaseerd op zijn debuutroman Bij
ons in Caddum. Een spannend verhaal waarin
drie dorpsjongens achter een groot geheim
komen. Het Nederlandse plattelandsleven
van de jaren veertig wordt treffend beschreven.

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

MARJAN BERK

Een goeie truc (10+)
In Een goeie truc krijgt Jakob een dagboek
voor zijn verjaardag. Voortaan schrijft hij al
zijn gedachten op papier. Vanaf dat moment
gebeuren er magische dingen. Zijn leven
verandert in een groot feest. Dit boek bevat
ook goede tips om zelf een dagboek te
beginnen.
52 pagina’s | ISBN 978 90 8696 020 0 | € 8,-
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120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-084-2 | € 10,-

CATHERINE KEYL

Mijn favoriete recept
Catherine Keyl interviewde bekende
Nederlanders over hun eetgewoonten.
Robert ten Brink geeft bijvoorbeeld zijn
recept voor runderstoof. Danny de Munk
vertelt hoe zijn vrouw garnalenballen
klaarmaakt. En Gerda Havertong onthult
de ingrediënten van het Surinaamse
feestgerecht Pom.
88 pagina’s | ISBN 978 90 8696 063 7 | € 8,-

FICTIE

NIEUW

@@Haal meer uit Leeslicht met Leeswijzer!
CHRISTINA SCHWERING

Leeswijzer

Leeswijzer is bedoeld als ondersteuning bij de serie Leeslicht. Tijdens de les vormt
Leeswijzer voor de docent een handig hulpmiddel. In Leeswijzer staan vragen en
opdrachten die de lezer uitdagen om over de tekst na te denken. Het boek kan ook
gebruikt worden in leesclubs voor laaggeletterden in bijvoorbeeld de bibliotheek of
bij vrijwilligersorganisaties.
Terwijl voor al onze boeken geldt dat kopiëren uitdrukkelijk verboden is, maken wij
voor Leeswijzer een uitzondering! Van dit boek schaft u slechts één exemplaar aan,
en vervolgens kunt u onbeperkt opdrachten en invulpagina’s kopiëren.
= Leesniveau: A2 = Geïllustreerd = Aantal pagina’s: 96 = Verkoopprijs: € 25,= Doelgroep: ROC’s, bibliotheken, vluchtelingenwerk, vrijwilligersorganisaties en iedereen die
leest met zwak lezende volwassenen.
ISBN: 978-90-8696-264-8

ANNIE M.G. SCHMIDT EN CURSISTEN

Ik staar maar te staren

Annie M.G. Schmidt (1911-1995) werd wel
de koningin van Nederland genoemd. Haar
teksten zijn tijdloos en spreken iedereen aan,
ook mensen die minder goed kunnen lezen.
Lees- en schrijfcursisten lieten zich inspireren
door gedichten van Annie M.G. Schmidt en maakten daar
hun eigen verhaal van.
72 pagina’s | ISBN 978 90 8696 064 4 | € 8,-

TOMMY WIERINGA

Onderweg

Een restaurant waar je nooit krijgt wat je
bestelt. Een bus die van de weg afrijdt. En
een reisgenoot die altijd te weinig eet. Als
je op reis bent, kunnen onderweg de gekste
dingen gebeuren. Tommy Wieringa weet er
alles van, en schreef een grappig boek over
zijn avonturen.
56 pagina’s | ISBN 978 90 8696 083 5 | € 8,-

Brieven aan de prinses (12+)
Een boekje vol persoonlijke brieven van
mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven. De brieven zijn gericht aan prinses
Laurentien, erevoorzitter van Stichting Lezen
& Schrijven. In het boek staan ontroerende
en herkenbare verhalen. Over frustratie
en verdriet, maar ook over vastberadenheid, trots en
zelfvertrouwen.

Iets moeilijker zijn de verhalen, hoewel
op A2-niveau geschreven, die iets meer
verhaallijnen en personages kennen:
KARIN GIPHART

Overstroming (16+)
Het is het weekend van Valentijnsdag. Eric
en Lisa hebben hun eerste date, en Lisa blijft
zelfs bij Eric overnachten. Zijn ouders zijn een
weekendje weg, dus hebben Eric en Lisa het
rijk alleen. Maar die vreselijk zware storm die
nu al dagen aanhoudt, dreigt roet in het eten te gooien.
Als Lisa bij Eric aankomt, stroomt het water de hal in. De
elektriciteit valt uit en er klinken sirenes. Ze kijken filmpjes
op de laptop, totdat ze opeens gebonk horen. Het bankstel
drijft door de woonkamer. De dijken zijn doorgebroken.
Wat nu? Gelukkig is de bovenbuurman thuis. Hij heeft
de watersnoodramp van 1953 overleefd, en heeft zich
voorbereid op een nieuwe overstroming.
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-214-3 | € 13,50

FAYZA OUM’HAMED

De uitverkorene (16+)
De Marokkanse Fayza is 15 jaar als ze wordt
uitgehuwelijkt. Ze moet naar Nederland
verhuizen en bij haar schoonfamilie wonen.
Ze is een gevangene en wordt behandeld als
een slavin. Pas als ze een kind krijgt, gaat ze
zich verzetten. Dankzij haar moedige strijd is
zij een voorbeeld geworden voor veel meisjes die dreigen
uitgehuwelijkt te worden.
120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-188-7 | € 12,-

65 pagina’s | ISBN 978 90 8696 105 4 | € 8,-
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LEESLICHT

LEKKER LEZEN

RENATE DORRESTEIN

Zonder genade (16+)
Jem is vijftien en voor het eerst verliefd.
Maar dan wordt hij doodgeschoten in
een discotheek. Zomaar, zonder enige
reden. Franka, zijn moeder, en Phinus, zijn
stiefvader, gaan allebei totaal verschillend
om met het verlies van hun enige kind. Van
hun hechte band blijft niet veel meer over.
In een poging om hun vroegere passie
terug te vinden, gaan ze er samen een
weekend tussenuit. Maar in het afgelegen dorpje op het
Groningse platteland lopen de gebeurtenissen nog verder
uit de hand.
112 pagina’s | ISBN 978-90-8696-170-2 | € 12,-

RENATE DORRESTEIN

is er hoop

Een grappige maar ook aangrijpende
roman. De lezer kruipt afwisselend in het
hoofd van Igor, een jongen die op een
sociale werkplaats werkt, en zijn oma
Nettie. Igor heeft een goed hart, maar
kan ook agressief worden. Op een dag
ontmoet hij de impulsieve Lisa en haar
baby. Met z’n allen zorgen ze voor het kind. Maar is de baby
wel echt van Lisa?
138 pagina’s | ISBN 978 90 8696 097 2 | € 12,-

YVONNE KROONENBERG

De familieblues

Je vrienden kies je zelf, maar je familie
niet. Wat je ook van je familie vindt. Voor
altijd ben je verbonden met je ouders,
broers, zussen en kinderen. Dat is wat
Yvonne Kroonenberg ‘familieblues’
noemt. In haar levendige stijl legt ze uit
waarom broers liever niet op elkaar lijken en zussen juist
wel. Waarom oma’s elkaar niet aardig vinden. En waarom
sommige schoondochters oppermachtig zijn, terwijl
anderen als voetveeg worden gebruikt. Na het lezen van
De familieblues begrijp je ook beter hoe je eigen familie in
elkaar zit.

DE WAAL & BAANTJER

Een schot in de roos (16+)

Op politiebureau Raampoort wordt
een mobiele telefoon binnengebracht.
Plots gaat het apparaat over. Een
doodsbenauwde vrouw verklaart dat de
telefoon van haar zoon is. En die is al drie
dagen spoorloos verdwenen. Rechercheur
Peter van Opperdoes en zijn collega Jacob onderzoeken
de zaak, maar ze hebben aanvankelijk geen spoor. Tot
in een verlaten pand een gruwelijk toegetakeld lichaam
wordt gevonden, met een briefje met het nummer van de
gevonden telefoon bij zich.
104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-169-6 | € 12,-

BERNHARD SCHLINK

De voorlezer

Tijdens het nazi-bewind in Duitsland
heeft de 15-jarige Michael Berg een
kortstondige relatie met de veel
oudere Hanna Schmidt. Ze houdt ervan
voorgelezen te worden.
Dit boek werd in 2008 verfilmd als The
Reader met Kate Winslet
in de hoofdrol.
86 pagina’s | ISBN 978-90-8696-070-5 | € 10,-

MARIAN HOEFNAGEL

Anne Frank, haar leven
(14+)
Marian Hoefnagel beschrijft het leven van
Anne Frank vanaf haar geboorte. Een mooi
en ontroerend verhaal over een meisje dat
nooit volwassen heeft mogen worden. En
een realistisch beeld van het leven van Joodse mensen in
Nederland vanaf de jaren dertig tot aan de bezetting door
nazi-Duitsland.
104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-039-2 | € 10,-

48 pagina’s | ISBN 978-90-8696-143-6 | € 8,-

HETZELFDE BOEK VOOR DE HELE KLAS

= MINDER BETALEN!

BEKIJK DE STAFFELKORTINGEN IN ONZE WEBWINKEL
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Dan zijn er de verhalen waar veel in gebeurt, op meerdere locaties en op
meerdere momenten in de tijd. De zinnen zijn vaak wat langer, en de boeken
wat dikker. A2/B1 is het taalniveau.
GRAEME SIMSION

NIEUW

Het Rosie project

Don is dertig jaar, heeft een ingewikkelde
Het
wetenschappelijke baan en is autist.
Rosie
Hij heeft de ziekte van Asperger. Zijn
project
vrienden proberen hem af en toe te
(verschijnt
koppelen aan iemand. Maar omdat dat
november
steeds helemaal verkeerd loopt, besluit hij
2016)
zelf een vrouw te zoeken. Hij maakt een
lijst met punten waaraan zijn toekomstige
vrouw moet voldoen. En dan ontmoet hij Rosie …
Een vrolijk, grappig en ontroerend verhaal mét een happy
end. Zo is lezen ook voor zwakke lezers een plezier! De film
is in de maak. Het Rosie project verschijnt tijdens de Week
van de Alfabetisering, september 2016.
ca. 132 pagina’s | ISBN 978-90-8696-267-9 | € 13,50

PAULA HAWKINS

Het meisje in de trein (16+)

NIEUW

Rachel neemt elke ochtend de trein naar
de grote stad. Niet om naar haar werk te
gaan, zoals haar huisgenoot Cathy denkt.
Maar omdat de trein altijd een poosje
stilstaat op de plek waar Rachel vroeger
woonde. Vanuit de trein kijkt Rachel naar
haar oude straat en haar oude huis. Haar
ex woont er nog. Rachel kijkt vanuit de trein ook naar Scott
en Megan, het perfecte stel van nummer 12. Op een dag ziet
Rachel iets wat ze nooit had verwacht ... En ze doet iets waar
ze de volgende ochtend spijt van heeft. Kort daarna leest ze
in de krant dat Megan vermist wordt …
Deze thriller is de best verkochte roman van 2015! Spannend
en met onverwachte wendingen tot op het einde. De
filmrechten zijn inmiddels verkocht aan Steven Spielberg.
120 pagina’s | ISBN 978-90-8696-251-8 | € 13,50

JESSIE BURTON

Het huis aan de Gouden
Bocht
Het huis aan de Gouden Bocht is een
verhaal over liefde, overspel, bedrog,
identiteit en emancipatie. En dat alles in
de 17e eeuw! De eeuw van voorspoed en
economische en materiele vooruitgang. Maar ook de eeuw
van nietsontziend koopmansgedrag en slavernij, en haat
tegen alles wat afwijkt van de heersende moraal.
En passant leest u ook nog over een van de beroemdste
objecten uit de 17e eeuw die nu in het Rijksmuseum in
Amsterdam staat: Het poppenhuis van Petronella Oortman.

JENNY DOWNHAM

Voor ik doodga (16+)
Ontroerend en meeslepend verhaal
van de 16-jarige Tessa die hoort dat ze
ongeneeslijk ziek is. Ze moet nu alles uit
het leven halen, en ze heeft nog maar
heel weinig tijd. Haar ouders, haar beste
vriendin, iedereen probeert er het beste
van te maken. En dan wordt Tessa verliefd … Hertaald door
Marian Hoefnagel. Voor ik doodga werd in 2012 verfilmd.
136 pagina’s | ISBN 978-90-8696-233-4 | € 13,50

MARIE-SABINE ROGER

Een doolhof van woorden
Germain is 50 en voelt zich eigenlijk
helemaal niet gelukkig. Hij heeft weliswaar
een mooie jonge vriendin, maar zijn
ongelukkige jeugd knaagt aan hem. Als
hij in gesprek raakt met Margueritte, een
belezen oude dame, verandert dat. Zij
leest hem voor uit werk van Camus en hij biecht op dat hij
niet kan lezen. In intieme gesprekken, terwijl Margueritte
Germain leert lezen, ervaren wij hoe diep de pijn van de
ongeletterdheid zit.
125 pagina’s | ISBN 978-90-8696-223-5 | € 13,50

MARIAN HOEFNAGEL

De belofte (16+)

Bij volwassenen is Marian Hoefnagel
vooral bekend voor haar hertalingen
van boeken uit onze series Leeslicht en
Misdadig. Zij herschreef ook de verhalen
in de serie Beroemde Liefdesverhalen. Maar
deze makkelijk te lezen roman is eigen
werk van haar. Dit mooie verhaal heeft een klassiek thema:
verboden liefde.
De belofte speelt zich af diep in het katholieke zuiden van
Italië. Daar staat in een klein dorpje een beeld dat af en
toe echte tranen huilt. Om de dood van hun moeder af
te wenden, bidden twee zusjes tot het beeld. Ze hebben
er alles voor over, als hun moeder maar blijft leven. Ze
bedenken samen wat ze als tegenprestatie aanbieden, als
het beeld hun wens vervult. En die wens gaat in vervulling:
hun moeder is helemaal genezen. Voor de meisjes heeft dit
noodlottige gevolgen. Alle pogingen om de belofte te slim
af te zijn, lopen op niets uit.
96 pagina’s | paperback | ISBN 978-90-8696-194-8 | € 12,-

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

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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LEESLICHT

LEKKER LEZEN

CARRY SLEE

HANNA BERVOETS

Fatale liefde (16+)

Lieve Céline (16+)

De vriendinnen Liz en Amber zitten in
hun laatste jaar op de modeacademie.
Ze willen samen een bedrijfje beginnen.
De erfenis van Ambers tante brengt hun
droom dichterbij. Maar de liefde wordt
hen bijna ‘fataal’.

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

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

HERMAN KOCH

Het diner (16+)
Twee broers en hun vrouwen gaan
samen uit eten in een chique restaurant.
Ze moeten praten over hun 15-jarige
zoons. Die zoons hebben namelijk iets
verschrikkelijks gedaan. Wat gaan de
ouders doen? Hen aangeven bij de politie?
Dan kan een van de vaders, toekomstig minister-president
van Nederland, zijn politieke carrière wel vergeten.
152 pagina’s | ISBN 978-90-8696-113-9 | € 12,-

HERMAN KOCH

Zomerhuis met zwembad (16+)
Marc is een huisarts van bekende
Nederlanders. Hij gaat met zijn vrouw
en twee tienerdochters op vakantie naar
Frankrijk. Daar komen ze Ralph tegen, een
patiënt van Marc. Ze worden uitgenodigd
om de vakantie verder door te brengen
in zijn luxe zomerhuis. Maar de zomerliefde van een van
Marcs dochters loopt uit op een drama. Marc denkt dat
Ralph er iets mee te maken heeft.
159 pagina’s | ISBN 978-90-8696-129-0 | € 13,50

CYNTHIA MCLEOD

Hoe duur was de suiker?
(16+)
Het verhaal speelt zich af in Suriname ten
tijde van de slavenopstanden en de Bonioorlogen. Langs het verhaal van het leven
van twee halfzusjes zien we de pijnlijke
onderdrukking van slaven en de gevolgen hiervan voor
iedereen. Deze historische roman is verfilmd en ook als
4-delige televisieserie uitgekomen.
128 pagina’s | ISBN 978-90-8696-203-7 | € 13,50

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

TATIANA DE ROSNAY

Haar naam was Sarah
Parijs 1942. De 10-jarige Joodse Sarah
wordt samen met haar ouders opgepakt en
gedeporteerd. Haar broertje zit verstopt in
een kast, en blijft achter in het huis.
Parijs 2002. Als de Amerikaanse Julia in
het huis van haar schoonouders gaat
wonen, komt ze achter een afschuwelijk
familiegeheim. Haar naam was Sarah werd in 2010 verfilmd
als Elle s’appelait Sarah.
192 pagina’s | ISBN 978-90-8696-142-9 | € 13,50

JOSHA ZWAAN

Parnassia

De vierjarige Rivka mag in 1942 onderduiken
bij een gezin in Zeeland. Als na de oorlog
haar vader en broer haar komen halen, wil ze
niet mee. Ze heet nu Anneke en herkent haar
vader niet meer. Ze groeit op als Anneke
en trouwt met Joost. Al gauw blijkt dat ook
Joost een Joods verleden heeft. Ze krijgen
drie kinderen, maar de onverwerkte traumatische jeugd splijt
hen uiteen. Anneke is niet in staat om voor haar kinderen te
zorgen. Ze worden geadopteerd. Pas bij de dood van Joost
ontmoet zij haar dochter Sandra weer. Sandra maakt Annekes
trauma bespreekbaar, en langzamerhand vindt Anneke Rivka
in zichzelf terug.
104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-213-6 | € 13,50

SIMONE VAN DER VLUGT

Op klaarlichte dag
Nathalie is op de vlucht voor haar
gewelddadige ex-vriend. Het kost haar al
haar vindingrijkheid om uit zijn handen te
blijven. Maar Nathalie is niet alleen op de
vlucht voor hem. Ook de politie wil haar
spreken in verband met de moord op haar
beste vriendin. Een toevallige ontmoeting
tussen Nathalie en rechercheur Julia Vriens brengt de zaak in
een stroomversnelling.
104 pagina’s | ISBN 978-90-8696-134-4 | € 13,50
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FICTIE

INHOUDSOPGAVE
LEER- EN WERKBOEKEN
NON-FICTIE

Als je niet zo goed
bent in taal, is leren
ook moeilijker. Daarom
maakt Eenvoudig
Communiceren niet
alleen leesboeken,
maar ook werk- en
leerboeken in eenvoudig
Nederlands. Over allerlei
onderwerpen. Van
sociale vaardigheden
tot een baan vinden. En
van zelfstandigheid en
goed burgerschap tot
mensenrechten.
We hebben ook
een serie over
allerlei verschillende
thema’s: sport,
natuurverschijnselen,
musea en dieren. Zo
kunnen ook aarzelende
lezers kennisnemen
van belangrijke,
leuke en interessante
wetenswaardigheden.

Nagenoeg al
onze boeken hebben
het Keurmerk
Gewone Taal

ARBEIDSORIËNTATIE
PAGINA 34
Werken in-Stagegidsen
Op het werk Zie ook de methode ‘Zó werkt het’ op pagina 43
WERKBOEKEN OVER LEZEN
Leeswijzer
Goed verhaal; werkboek over lezen

PAGINA 35

WERKBOEKEN OVER TAAL
Taalklas.nl Plus
Kassa drie, leesboek bij Lees en Schrijf! Eten en Weten
Uit en Thuis
Gezond bezig met taal

PAGINA 36

BEGRIJPEND LEZEN MET DE KRANTEN 
PrO-krant
Werkze
Start!-krant
Basic

PAGINA 37

MIJN LEVEN: METHODE ZELFREDZAAMHEID 
Het internet en ik Ik leef gezond
Ik ga verhuizen
De liefde en ik
Mijn vrije tijd
Zo hoort het
Ik regel mijn geldzaken

PAGINA 38

WERKBOEKEN SOCIALE VAARDIGHEDEN 
PAGINA 42
Op stage en werk: Zó werkt het,
Op school: - Danny
- De school is van ons				
deel 1 en 2
RECHTEN VOOR IEDEREEN
Rechten van alle mensen met een handicap
Rechten van alle kinderen
Rechten van alle mensen

PAGINA 44

OVER NEDERLAND
Willem Alexander; Van kind tot koning
Reis door Nederland
Nederland van toen tot nu

PAGINA 46

NT2
Typisch Nederlands
Welkom in Nederland
Enkele reis Europa

PAGINA 47

TOP 15 - LEUKE WEETJES
Boeiende natuurverschijnselen
Wonderlijke dieren
Bijzondere musea
Spannende sporten

PAGINA 48

BURGERSCHAP
Van Sinterklaas tot Suikerfeest
Kranten lezen, goed voor je ontwikkeling

PAGINA 50

KOKEN 
Click & Kook

PAGINA 51

VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
Okee-krant
Rechten van alle mensen met een handicap
Hoe verzorg je een baby?
Gewoon zo!

PAGINA 52

KRANTEN VOOR IEDEREEN

PAGINA 33
54

WERKEN IN
STAGEGIDSEN
De Werken in-stagegidsen helpen leerlingen in het praktijkonderwijs of het
beroepsonderwijs bij het kiezen van een stageplek. Er is een algemene stagegids over
het kiezen en regelen van een stage. En er zijn meerdere vakspecifieke stagegidsen die
beschrijven wat je zoal moet kunnen als je kiest voor een bepaalde stage. De stagegidsen
zijn leuk en makkelijk te lezen, en bevatten interviews met leerlingen die al een stage
hebben gelopen, handige tips, een kennistest, een woordenlijst en een interview met een
professional uit het vak.
= leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink) = voor leerlingen in het praktijkonderwijs of het
beroepsonderwijs = A4-formaat, geïllustreerd, met lesbrief = prijs: € 8,50

@@DE COMPLETE SERIE
WERKEN IN-STAGEGIDSEN
VOOR SLECHTS € 72,50!
Koopt u alle tien delen van de
serie Werken in-stagegidsen in
één keer, dan betaalt u slechts
€ 72,50 in plaats van € 85,-.

Stage lopen

(algemene stagegids)
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-120-7

Werken in de bouw
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-079-8

Werken in de keuken
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-077-4

OP HE T WERK

Werken in de
schoonmaak

De meeste problemen op de werkvloer ontstaan door de omgang
met collega’s. Sociale vaardigheden zijn daarom heel belangrijk. En
het is ook handig om te weten wat je in verschillende (vervelende)
werksituaties moet doen. Deze cahiers bevatten basisinformatie,
getuigenissen van werknemers en antwoorden op veelgestelde
vragen. De reeks is bedoeld voor werknemers in de sociale
werkvoorziening en hun begeleiders.
= leesniveau A2 (ERK), tegen 1F (Meijerink)
= voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar
= A4-formaat, geïllustreerd, met lesbrief = prijs: € 12,50

Eén op de drie vrouwen
wordt op het werk wel
eens lastiggevallen
door een mannelijke
collega. Andersom kan
natuurlijk ook. Meestal
heeft het te maken
met machtsmisbruik.
Dit boek legt in eenvoudige taal uit wat
seksuele intimidatie is. En bevat tips over
assertief zijn en hulp zoeken.

Voor collega’s en klanten
is het prettig als een
medewerker zichzelf goed
verzorgt. En hygiënisch
werken is heel belangrijk,
bijvoorbeeld in de keuken
of in de zorg. In dit
boek staan regels voor
hygiënisch werken en voor persoonlijke
hygiëne. Met leuke interviews, tips en een
kennistest.
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-093-4
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28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-131-3

Werken in de
uiterlijke verzorging
Werken in de winkel

Hygiëne op het werk

34

Werken in de techniek

28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-165-8

Seksuele intimidatie

28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-049-1

28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-092-7

NON-FICTIE

28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-075-0

Werken in de zorg
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-076-7

Werken in het groen
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-078-1

Werken met dieren
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-174-0

WERKBOEKEN
O VER LEZEN
NIEUW

Leeswijzer (LEESLICHT)
De serie Leeslicht bestaat uit bekende romans in eenvoudig Nederlands. Populaire
boeken van beroemde schrijvers zijn bewerkt tot makkelijk te lezen verhalen. Lezers
kunnen de boeken in de serie Leeslicht zelfstandig lezen of in groepsverband. Tijdens
de les vormt Leeswijzer voor de docent een handig hulpmiddel. In Leeswijzer staan
vragen en opdrachten die de lezer uitdagen om over de tekst na te denken. De tips
en opdrachten in Leeswijzer zijn ontwikkeld voor de Leeslicht-reeks, maar kunnen ook
voor andere boeken van Eenvoudig Communiceren gebruikt worden, bijvoorbeeld
boeken uit de series Misdadig en Wereldverhalen.

Kopiëren

@@Met Leeswijzer heeft
u alle tools in handen
om een boek levend
te maken voor uw
cursisten.

Terwijl voor al onze lees-, leer- en werkboeken geldt dat kopiëren uitdrukkelijk
verboden is, maken wij voor dit boek een uitzondering! Van dit boek schaft u slechts
één exemplaar aan, en vervolgens kunt u onbeperkt opdrachten en invulpagina’s
kopiëren. Leeswijzer is bedoeld als ondersteuning bij de serie Leeslicht, en kan
gebruikt worden in leesclubs voor laaggeletterden in bijvoorbeeld de bibliotheek of
bij vrijwilligersorganisaties.
= Auteur: Christina Schwering = Vertaler: John Luteijs = Leesniveau: A2
= Geïllustreerd = Aantal pagina’s: 96 = Verkoopprijs: € 25,= Doelgroep: ROC’s, bibliotheken, vluchtelingenwerk, vrijwilligersorganisaties en
iedereen die leest met zwak lezende volwassenen.
ISBN: 978-90-8696-264-8

Bij een aantal titels uit Leeslicht zijn ook (deels NT2-)verwerkingsopdrachten gemaakt.
Kijk voor meer informatie over Leeslicht op pagina 28 in deze catalogus.

NIEUW

Goed verhaal; werkboek over lezen
Hoe krijg je moeilijk lezende jongeren met plezier aan het lezen? Als er iemand is
die het antwoord op die vraag weet, dan is het leesbevorderaar Aiden Chambers
wel. De methode Goed verhaal is geïnspireerd door zijn filosofie. Goed verhaal is een
werkboek met veel ruimte voor het zelf ontdekken en ervaren van verhalen.
Het werkboek laat leerlingen op een open manier nadenken over verhalen in vele
verschijningsvormen: liedjes, boeken, films en toneelstukken. Wat voor verhalen
kennen de jongeren? En wat voor verhalen lezen, horen of zien zij het liefst? Zijn
de leerlingen zelf eigenlijk verhalenvertellers? Door de opdrachten en tips leren
jongeren hun eigen smaak kennen. Bovendien leren zij op basis van een door hen
zelf gekozen leesboek hoe verhalen in elkaar zitten.
= Auteur: Remke van Veelen = Leesniveau: A2 = Geïllustreerd = Aantal pagina’s: 96
= Beoordelingsexemplaar: € 26,50 = Aanschaf methode: vanaf 20 werkboeken € 22,50
per exemplaar. = Doelgroep: praktijkonderwijs, vmbo en mbo niveau 2
ISBN: 978-90-8696-265-5

Lesplanner en docentenhandleiding
Bij dit werkboek hoort een docentenhandleiding, een lesplanner en tips
voor geschikte titels. Heeft u ook leerlingen die beter lezen? Dan kunt u op
het 4You-Plein in de bibliotheek terecht voor advies.
Wilt u een workshop leesbevordering volgen met uw team? Neem
dan contact op met Marianne Verhallen van uitgeverij Eenvoudig
Communiceren: m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl.

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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WERKBOEKEN
O VER TAAL

Taalklas.nl Plus
Dit werkboek is een vervolg
op de eerdere serie Taalklas.
nl van oefenen.nl, bedoeld
om Nederlands te leren. Het
werkboek is los en zelfstandig
te gebruiken. Het bestaat uit
korte teksten en opdrachten.
De teksten gaan over
onderwerpen uit het dagelijks
leven: de buurt, kinderen,
verkeer, de bibliotheek,
enzovoort.
Taalklas.nl Plus is bij
uitstek geschikt voor anderstalige volwassenen en
jongvolwassenen. Het werkboek is bruikbaar in NT2onderwijs, ISK en OKAN (VL), praktijkonderwijs of
beroepsonderwijs (VL), en VSO of BuSO (VL).
Het taalniveau van dit werkboek loopt op van A1 naar A2.
De antwoorden op de vragen staan achter in het boek.
Het hele pakket van Taalklas.nl Plus bestaat uit oefeningen
op internet, een app voor je telefoon of tablet en het
werkboek Taalklas.nl Plus.
Online oefenen? Ga naar oefenen.nl, kijk bij ‘Taal’ en klik op
het programma ‘Taalklas.nl Plus’.

Kassa 3
Soap in de
supermarkt
Lezen is dé manier om aan
woordenschat en tekstbegrip
te werken. Vandaar dat bij
de werkboeken van Lees
en Schrijf! dit makkelijk te
lezen boekje is verschenen.
Kassa 3 bevat zes korte
verhalen over het wel en
wee van medewerkers in een
supermarkt.
Bij deze uitgave horen
werkbladen, die u kunt downloaden van oefenen.nl.
Kassa 3 is te gebruiken naast Eten en Weten, een deel uit de
serie Lees en Schrijf!
64 pagina’s | paperback | ISBN 978-90-8696-141-2 | € 10,- per stuk

119 pagina’s | ISBN 978-90-8696-161-0 | € 15,- per stuk |
10 exemplaren of meer: € 10,50 per stuk.

Uit en Thuis
Uit en Thuis is een Lees en
Schrijf!-product van oefenen.
nl. Het werkboek gaat over
het dagelijks leven, waarin
je vaardigheden als lezen,
rekenen en schrijven nodig
hebt. Bijvoorbeeld om een
briefje te kunnen lezen, een
formulier in te vullen of uit te
rekenen wat je moet betalen.
Uit en thuis bevat teksten,
vragen en opdrachten die je
in het boek zelf kunt maken.
Ze gaan bijvoorbeeld over klussen, uitgaan, bewegen en
reizen.
Het niveau van Uit en Thuis ligt iets lager dan de eerdere
Lees en Schrijf!-programma’s. Daarmee sluit Uit en Thuis
mooi aan op Taalklas.nl Plus.
Online oefenen? Ga naar oefenen.nl, kijk bij ‘Taal’ en klik op
het programma ‘Uit en Thuis’.

Gezond bezig
met taal
In dit werkboek komen allerlei
thema’s rondom gezondheid
aan bod. Zo leest uw cursist
of leerling een artikel over
reuma, reanimeren en
tekenbeten. In totaal staan
er dertig artikelen in het
werkboek. Het leesniveau van
deze teksten is 1F/A2. Bij de
leesteksten zijn opdrachten
gemaakt die oplopen in
moeilijkheidsgraad tot boven 1F/A2. De opdrachten
richten zich op grammatica, spelling, woordenschat en
begrijpend lezen.
88 pagina’s | ISBN 978-90-8696-172-6 | € 15,- per stuk |
10 exemplaren of meer: € 12,50 per stuk

172 pagina’s | zonder ISBN € 15,- per stuk |
10 exemplaren of meer: € 10,50 per stuk.

36

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Catalogus 2016

NON-FICTIE

Begrijpend lezen met de kranten
van Eenvoudig Communiceren!
Op 24 maart is oud-voetballer
Johan Cruijff overleden. Hij was
68 jaar. Cruijff overleed in zijn
woonplaats Barcelona, zijn
familie was daarbij. In oktober
2015 werd bekend dat hij
longkanker had. Johan Cruijff
hoorde bij de beste voetballers
allertijden. Hij speelde 48 keer
in het Nederlands elftal.
Later werd hij trainer bij Ajax
en daarna bij FC Barcelona.

Groot verdriet in België.
In de hoofdstad Brussel gingen
vorige maand bommen af.
34 mensen gingen hierbij dood.
De aanslag is gepleegd door de
terreurgroep Islamitische Staat
(IS).

Bommen
Op 22 maart om acht uur
’s ochtens gingen twee bommen
af op het vliegveld van Brussel.
Kort daarna waren er explosies
in een metrostation in het
centrum van de stad. Op het
vliegveld vielen veertien doden,
in de metro twintig. In totaal
raakten 230 mensen gewond.
Er zijn waarschijnlijk drie
Nederlanders onder de doden.

In Brussel kwamen mensen samen om te rouwen.
was ontploft. Waarschijnlijk is
de terrorist die de gordel om
had, gevlucht. De politie denkt
te weten om wie het gaat. Ook
is achterhaald wie de andere
daders zijn. Het gaat om twee
broers, Khalid en Ibrahim El
Bakraoui uit België.

Plat
De dagen na de aanslag lag
Brussel plat. Openbaar vervoer
reed niet. Scholen bleven dicht.
Veel mensen legden bloemen
neer op de plek van de aanslag.

Foto: Shutterstock

Gevlucht
Op het vliegveld is een
bomgordel gevonden die niet

Foto: ANP

IS
Waarschijnlijk zijn alle
aanslagen gepleegd door
zelfmoord-terroristen.
Zij droegen een bomgordel die
ze lieten ontploffen.
IS laat weten dat zij achter de
aanslagen zit. IS is een groep
fanatieke moslims. Zij willen
één groot islamitisch land.

Onderbroeken
Een kat uit Nieuw-Zeeland is
dol op sokken en onderbroeken.
In twee maanden tijd heeft ze
50 sokken en 11 onderbroeken
gestolen. ‘Het begint uit de
hand te lopen’, zegt de bazin
van het beestje. ‘Ze komt elke
dag ergens anders mee thuis.
En altijd mannenondergoed!’
De bazin heeft een oproep op
Facebook geplaatst. Hierin
vraagt ze wie zijn ondergoed
kwijt is. Er heeft zich nog
niemand gemeld.

> Lees verder op pagina 3.

Goud voor Sifan Hassan
De Nederlandse atlete Sifan
Hassan heeft een gouden
medaille gewonnen tijdens het
WK Indoor. Dat werd vorige
maand gehouden in Portland
(Amerika). Hassan won op het
onderdeel 1500 meter rennen.
Op datzelfde onderdeel werd
ze ook al eerste tijdens het
EK Indoor, vorig jaar in Tsjechië.

Pagina 5

De Schijf van Vijf

*
Pagina 8

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

Alles over bowlen

*
Pagina 9

Foto: ANP

Toch vindt ze zichzelf nog niet
de beste sprinter van de wereld.
‘Dat ben ik pas als ik goud win
tijdens de Olympische Spelen
in Rio’, zei Hassan.

Lees verder

Film: Jungle Book

Atlete Sifan Hassan won goud voor Nederland op het WK Indoor.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Basic vmbo-krant

Dé krant voor de basisvorming van het vmbo

nr. 78 | maart 2016

Lente steeds eerder | Ieder jaar begint de lente
in de natuur wat eerder. Dat komt doordat de
temperatuur op aarde stijgt. En dus konden we
begin februari al genieten van de eerste
voorjaarsbloemen.

Steeds meer Nederlanders zijn
dakloos. In 2015 hadden 31.000
mensen geen huis. Zij sliepen
op straat, in opvanghuizen, of
bij vrienden en familie.
In 2009 waren er nog ongeveer
18.000 mensen dakloos. Er zijn
er dus 13.000 bijgekomen.
Dit komt waarschijnlijk door
de economische crisis. Veel
daklozen zijn allochtoon, zij zijn
niet in Nederland geboren.

Beertjes naar buiten | Ook ijsbeermoeder Frimas
heeft de lente in haar bol. Zij nam haar twee
zoontjes voor het eerst mee naar buiten. Het
ijsbeergezin woont in Dierenrijk Nuenen.
In november werden de twee beertjes geboren.
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Wat is matchfixing?
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Luipaarden: niet lui!

In Syrië is het al vijf jaar oorlog. Elf miljoen mensen zijn gevlucht.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Werkze mbo-krant

Voor het entree- en AKA-onderwijs
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Plan voor vluchtelingen

Vechten in Syrië
Het Nederlandse leger gaat
meevechten in de oorlog in
Syrië. Straaljagers zullen daar
bommen gooien op het leger
van Islamitische Staat (IS).
Nederlandse militairen
vechten al tegen IS in Irak.
Frankrijk en Amerika hebben
Nederland vorig jaar gevraagd
om hun legers in Syrië te helpen.
Niet alle partijen zijn het eens
met het plan. Zo denkt de SP
dat bommen niets oplossen. En
dat er alleen maar méér mensen
uit Syrië zullen vluchten.

Premier Rutte en de leider van
de politieke partij PvdA,
Diederik Samsom, hebben een
plan bedacht. Met dit plan
willen ze het probleem van de
grote stroom vluchtelingen in
Europa oplossen.

Zee
Al maanden zijn Europese
leiders erover aan het
vergaderen: de vluchtelingen.
Want elke dag komen er
duizenden aan. Ze vluchten uit
landen als Syrië en Afghanistan
naar Turkije, dat in Europa ligt.
Vanuit Turkije steken ze de zee
over, naar Griekenland. En dan
reizen ze verder Europa in.

De oversteek van Turkije naar Griekenland is levensgevaarlijk.

Fijn nieuws voor de
Amsterdamse dierentuin Artis.
Daar werd vorige maand een
piepkleine gorillababy geboren.
Moeder en jong maken het goed.
In dierentuin Burgers’ Zoo in
Arnhem gebeurde juist iets
verdrietigs. Een neushoorn
kreeg ook een kleintje. Maar
het jong werd dood geboren.

over de andere Europese
landen.

Meewerken
Samsom heeft al veel overlegd
met andere Europese leiders.
Hij hoopt dat ze meewerken
aan zijn plan.
Foto: ANP

Asiel
Samsom wil dat alle
vluchtelingen in Turkije
worden opgevangen. Daar
wordt dan bepaald of ze asiel
krijgen in Europa. Elk jaar
mogen er 250.000 vluchtelingen
door. Zij worden dan verdeeld

Veel leraren overwerkt
Lees verder
Pagina 5

Alcohol? Ik pas!

in Afrika

In veel Afrikaanse
landen
dreigt een grote ramp.
Door
droogte is er te weinig
water
en voedsel. Zonder
hulp zullen
miljoenen mensen
doodgaan.

Droogte
De hongersnood dreigt
voor
minstens 42 miljoen
Afrikanen.
In de maand maart
heeft het
nauwelijks geregend
in veel
landen in Afrika. Door
de
droogte zijn de oogsten
mislukt.
Er is daarom niet genoeg
eten
voor alle inwoners
. Ook zijn
waterbronnen opgedroo
gd.
Er is daardoor niet
genoeg
drinkwater.

Rode Kruis
In Ethiopië is het sinds
vijftig
jaar niet meer zo droog
geweest.
Ook in Somalië, Sudan,
Kenia,
Zimbabwe, Swaziland
en
Malawi is het extreem
droog. De
internationale hulporgan
isatie
Het Rode Kruis helpt
in Afrika.
Ze delen voedsel, water
en
medicijnen uit. En ze
helpen met
het bouwen van waterput
ten.
El Niño
De droogte ontstaat
door een
natuurverschijnsel
: El Niño.
Dit komt één keer
in de drie tot

In safaripark Beekse
Bergen is
het feest. Daar werd
begin deze
maand namelijk een
Afrikaans
olifantje geboren.
En dat is
bijzonder. Want er
is nog nooit
eerder een olifant
geboren in
een dierentuin in Nederlan
d of
België. Het nog naamloze
diertje maakt het goed.
Net als
moeder Puna, die bijna
twee
jaar zwanger was.

Fietsburgemeester

Zonder hulp zullen

miljoenen Afrikane

zeven jaar voor. Tijdens
El Niño
verandert de temperat
uur van
de Stille Oceaan. Dit
zorgt voor
weersveranderingen
over de
hele wereld. Op sommige
plaatsen regent het
meer, maar
op andere plaatsen,
zoals in
Afrika, is het warmer
en droger.

n doodgaan.

Geld
Het Rode Kruis heeft
gironummer 7244
geopend.
Hierop kunnen mensen
geld
storten voor noodhulp
.
De organisatie heeft
ongeveer
elf miljoen euro nodig.

Amsterdam krijgt
vanaf 24 juni
een fietsburgemeester.
De fietsburgemeester
moet
opkomen voor de fietsers
in de
stad. Hij of zij zal samenwe
rken
met de burgemeester
en de
wethouders. En meedenk
en
over het parkeren
van fietsen
en de veiligheid van
fietsers.
En ook over de aanleg
van
nieuwe fietspaden
en
fietslessen voor toeristen.
Tot 15 juni kunnen
Amsterdammers zichzelf
of
iemand anders opgeven
voor
de baan van fietsburge
meester.

Bijzondere kampioen
in Engeland

Stel je voor dat SC
Cambuur,
een voetbalclub uit
Leeuwarden,
kampioen wordt van
Nederland.
Dan zouden trotse
Friezen
wekenlang feesten
in hun stad.
Zo moeten de inwoners
van de
Engelse stad Leicester
zich op
dit moment voelen.
Want hun
voetbalclub, Leicester
City, is
kampioen van Engeland
geworden. En dat terwijl
de
club tot vorig jaar
nog heel
slecht speelde. Leicester
City is
nooit eerder kampioen
geweest. ‘Een wonder’,
noemen
ze het zelf.
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Blije fans van de voetbalcl
ub Leicester City.

Pagina 9

Angry Birds - de film
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1 exemplaar: € 75,- . Géén lesbrief
2-4 exemplaren met lesbrief: € 54,50 per exemplaar
5-9 exemplaren met lesbrief: € 47,50 per exemplaar
10-14 exemplaren met lesbrief: € 43,50 per exemplaar
15 exemplaren met lesbrief: € 29,50 per exemplaar
50 exemplaren met lesbrief: € 27,- per exemplaar
100 of meer exemplaren met lesbrief: € 25,- per exemplaar

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

Er is een groot tekort aan leraren.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be

js

Olifantje

Alles over badminton

Foto: ANP

Leraren op middelbare scholen
hebben het te druk. Dat blijkt
uit een onderzoek. Leraren
werken vaak zes uur per week
méér dan in hun contract staat.
Ze krijgen voor die overuren
niet betaald. Door de hoge
werkdruk raken veel leraren
overwerkt. Er zijn negenduizend
extra leraren nodig. Maar dat is
lastig. Want er is een groot
tekort aan leraren. Vooral voor
wiskunde, Duits, natuurkunde
en Nederlands. Maar weinig
studenten schrijven zich in
voor een lerarenopleiding.

Vo or jonge re n
in het praktij
konderwi

Hongersnood dreigt

@@Wekelijkse digitale krant

Geboren

Foto: ANP

Terugsturen
Vaak gaat het tijdens de
oversteek mis: gammele
bootjes zinken. Vluchtelingen,
ook kinderen, verdrinken.
Met zijn plan wil Samsom dit
voorkomen. Hij wil de
vluchtelingen die in
Griekenland aankomen,
meteen per veerboot
terugsturen naar Turkije.
‘Allemaal. Zonder uitzondering.
Zo weten ze dat het geen zin
heeft om de oversteek te
maken’, zegt Samsom.
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@@Maandelijkse papieren krant

Een dakloze in Den Haag
verkoopt kranten.

Wapenstilstand in Syrië

Pr O -krant

Tarieven voor schooljaar 2016/2017

Meer daklozen

Foto: ANP

IJssalons open | De meeste ijssalons in
Nederland zijn weer open. IJs is hip. Elke stad
heeft tegenwoordig wel een ijssalon. Vooral de
bijzondere smaken zijn populair. Durf jij een ijsje
met chili, basilicum of lavendel te eten?

Is jouw hobby zingen, maar
klink je zo vals als een kraai?
Geen nood! Je bent welkom in
de Engelse plaats Nottingham.
Daar is een zangkoor opgericht
voor mensen die niet kunnen
zingen. Tuneless Choir (Het
Toonloze Koor) oefent nu nog
binnen. Maar binnenkort gaan
ze optreden. Het is niet bekend
of er al kaartjes zijn verkocht.

Foto: ANP

Foto: ANP

74 lammetjes geboren | Op een hobbyboerderij
in Utrecht zijn in één maand tijd 74 lammetjes
geboren. In totaal kregen 29 schapen één of meer
kleintjes. Eén schaap werd zelfs moeder van een
vijfling. Nog even en ze mogen allemaal de wei in.

Lekker vals zingen

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Het is (bijna) lente!

Vrede is er nog lang niet in
Syrië. Maar het is klein stapje
in de goede richting. Vorige
maand is een wapenstilstand
begonnen. In Syrië vechten
inmiddels meer dan honderd
groepen tegen elkaar. Maar nu
stoppen ze even met schieten
en bommen gooien. Zodat
hulporganisaties het land in
kunnen. Want inwoners hebben
heel hard medicijnen en eten
nodig. Met de hulp van andere
landen wordt er nu gepraat
over vrede. Maar een oplossing
vinden, dat is heel moeilijk.

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

Foto: Shutterstock

Doden bij aanslagen Brussel

Johan Cruijff

Foto: ANP

De begrijpelijkste krant van Nederland
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Foto: ANP

Start! -krant
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MIJN LE VEN
Mijn leven is een serie boeken over zelfredzaamheid, geschreven in
makkelijke taal. Met behulp van deze reeks leren lezers hoe zij hun leven
nu en later zelfstandig kunnen inrichten. Voor welke keuzes sta je als
jongvolwassene? En wat is belangrijk voor je welzijn?

Mijn leven
zelf denken , zelf doen

= Auteur: Charlotte van den Berg = Fotografie: Edwin Wiekens
Lespakket
Bij elke titel van Mijn leven is een lespakket beschikbaar. Het lesmateriaal stelt jongeren in
staat actief met de stof aan de slag te gaan. Omdat de onderwerpen van de serie Mijn leven
betrekking hebben op alledaagse situaties kunnen jongeren hun persoonlijke invulling
geven aan de opdrachten. Door te putten uit hun eigen ervaringen en verwachtingen komt
de informatie uit de lesmethode tot leven.
Het lesmateriaal is gericht op individuele leerlingen, maar in sommige opdrachten wordt
een beroep gedaan op het samenwerkend vermogen van de klas.
= Auteur: NT2-docent Saarein te Brake

@@Licentie

@@Bestelinformatie

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.

1 – 20 exemplaren per titel
€ 15,- per stuk
Digitaal lesmateriaal per titel: € 100,20 exemplaren of meer per titel
€ 11,25 per stuk
Digitaal lesmateriaal gratis bij afname van 20 exemplaren
of meer per titel.
Losse exemplaren
De reeks Mijn leven is ontwikkeld als methode, maar u
kunt ook losse exemplaren van een titel bestellen. Het is
uitdrukkelijk verboden om (gedeelten uit) deze methode
te kopiëren of anderszins te verspreiden.

Het internet en ik
Na het lezen van Het internet en ik weten jongeren hoe ze veilig
kunnen internetten. Vanuit huis, met hun telefoon en op vakantie.
Internet is handig en leuk. Maar je moet wel oppassen. Het kan
gebeuren dat criminelen via internet wachtwoorden, geld of
informatie proberen te stelen. Dus moeten jongeren weten hoe ze
veilig kunnen internetbankieren en webwinkelen. Ook belangrijk is
privacy. Welke informatie is privé, en wat mag iedereen van je zien?
ISBN: 978-90-8696-229-7
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Ik leef gezond
Ik leef gezond gaat over goed voor jezelf zorgen. Door gezond te
eten en te drinken. En door genoeg te bewegen en goed uit te
rusten. Daarom staat er in hoe je lijf werkt. En krijgen lezers allerlei
tips. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je ziek bent? Hoe maak je
een afspraak bij de huisarts? In Ik leef gezond staat ook wat je moet
doen als er een noodgeval is. Na het lezen van dit boek snappen
jongeren hun eigen lichaam beter. Ze weten bijvoorbeeld wat het
betekent als je koorts hebt. En hoe je makkelijker in slaap kunt
vallen. Naarmate jongeren meer weten over hun eigen gezondheid,
kunnen ze beter voor zichzelf zorgen.
ISBN: 978-90-8696-239-6

Ik ga verhuizen
Voor iedere jongere komt het moment: je gaat op jezelf wonen.
Helemaal alleen, samen of onder begeleiding. In Ik ga verhuizen
lezen jongeren dat elke verhuizing begint met nadenken.
En een heleboel beslissingen nemen. Over verf, meubels en
gordijnen. Maar ook over verzekeringen, adreswijzigingen en
een tv-aansluiting. Dit boek helpt lezers stap voor stap door een
verhuizing. Wat moet je allemaal regelen vóór je gaat verhuizen?
Hoe zorg je dat het niet te duur wordt? Welke hulp heb je nodig
en hoe regel je die? En natuurlijk: hoe zorg je dat je je gauw thuis
voelt op je nieuwe plek?
ISBN: 978-90-8696-230-3

Een toegankelijke methode
zelfredzaamheid
www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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MIJN LE VEN

De liefde en ik
De liefde en ik gaat over alle gevoelens die horen bij
verliefdheid. Met uitleg over het belang van veiligheid en
intimiteit in een seksuele relatie. Het gaat ook over lastige
zaken: wat doe je als je niet blij bent met je verliefdheid? Of
als je familie niet blij is met jouw liefde? En hoe reageer je
als jouw partner iets wil, en jij niet? Jongeren lezen ook hoe
je merkt dat je relatie slecht of gevaarlijk is. Hoe herken je
bijvoorbeeld een loverboy? Na het lezen van dit boek weten
lezers wat iemand een goede en betrouwbare partner
maakt.
ISBN: 978-90-8696-238-9

TIP

Help! Ik ben verliefd
De Nederlandse journaliste en datingexpert
Rhijja Jansen schrijft voor verschillende
tijdschriften artikelen over de liefde. Ook
voor de makkelijk te lezen kranten van
Eenvoudig Communiceren schreef ze
openhartige en grappige columns over haar
liefdesleven. Een deel van die columns is
gebundeld in het boek Help! Ik ben verliefd.
Help! Ik ben verliefd is een toegankelijk
boek over de liefde. De columns gaan over
verliefd zijn, over de eerste keer, over het
aangeven van je grenzen en over omgaan
met groepsdruk. Rhijja Jansen geeft tips
en legt uit waarom je pas stappen in
de liefde moet nemen als je er echt aan
toe bent. Voorlichting voor tieners en
jongvolwassenen, verpakt in korte en
makkelijk te lezen verhalen.
= Leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)
= 72 pagina’s = paperback
= voor jongeren vanaf 12 jaar
ISBN 978-90-8696-155-9 | € 14,-
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Ik regel mijn geldzaken
Als jongeren hun financiële situatie overzien, kunnen ze
beter met geld omgaan. En hebben ze minder kans om
in de schulden te raken. In Ik regel mijn geldzaken lezen
jongeren hoe ze overzicht houden over hun geldzaken.
Rekeningen betalen, sparen, plannen maken voor de
toekomst, alles komt aan bod in dit handige boek. Welke
bonnetjes en brieven moet je bewaren? Hoe bereken je
je inkomsten en uitgaven? Jongeren lezen in dit boek ook
waarom het belangrijk is om goed verzekerd te zijn. Wil je
een zo stabiel mogelijk zelfstandig leven opbouwen? Dan
is een goede financiële basis een vereiste.
ISBN: 978-90-8696-228-0

Mijn vrije tijd
In je vrije tijd kun je doen wat je wil. Maar soms weet je niet wat je met je tijd aan moet.
Of voel je je na een middag luieren helemaal niet prettig. In Mijn vrije tijd staan tips om
vrije tijd leuk en betekenisvol te maken. Wat kun je allemaal doen om te ontspannen?
Wat kun je samen met iemand anders doen, en wat juist goed in je eentje? En wat doe je
als andere mensen zich zorgen maken over wat jij doet in je vrije tijd?

Mijn vrije tijd

= Verschijnt oktober 2016.
ISBN: 978-90-8696-261-7

er 2016)
(verschijnt ok tob

Zo hoort het
Wist je dat het belangrijk is om te leren hoe je een goede indruk maakt? Hoe kun je
bijvoorbeeld vriendelijk zijn tegen een stagebegeleider? En hoe zorg je ervoor dat je
beleefd bent tegen de moeder van een vriend? Zo hoort het gaat over jezelf voorstellen,
duidelijke telefoongesprekken voeren en een betrouwbare afspraak met iemand
maken. Je leert ook hoe je kunt omgaan met moeilijke of spannende situaties, zoals een
begrafenis of een sollicitatiegesprek.

Zo hoort het
er 2016)
(verschijnt ok tob

= Verschijnt oktober 2016.
ISBN: 978-90-8696-262-4

Voor welke keuzes sta je
als jongvolwassene?
www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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WERKBOEKEN
SOCIALE VAARDIGHEDEN
OP SCHOOL EN DAARNA
Goede sociale vaardigheden zijn essentieel om goed mee te kunnen doen op school, op
het werk en in de maatschappij. Sommige jongeren zijn al heel sociaal, maar velen moeten
hun sociale vaardigheden nog verder ontwikkelen. Met deze werkboeken leren jongeren
alles over sociale regels, respectvol omgaan met elkaar en gaan ze zélf aan de slag.
= leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink) = werkboek, A4-formaat

MARIAN HOEFNAGEL

AD VAN DEN BROEK

Danny

De school is van ons

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

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

Sociale vaardigheden op school

Het boek is extra makkelijk te lezen en voorzien van foto’s.
En daardoor geschikt voor leerlingen in VSO of BuSO.
= 64 pagina’s = werkboek, geïllustreerd
= leesniveau A1/A2 (ERK), op weg naar 1F (Meijerink) |
ISBN 978-90-8696-166-5 | € 22,50 (bij afname van 10 exemplaren of meer € 18,- per stuk)
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Werkboek sociale vaardigheden op school

= leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)
56 pagina’s | werkboek, A4-formaat | ISBN 978-90-8696-025-5 | € 16,50

NON-FICTIE

Aanbieding:

Bestel nu met korting voor uw
leerlingen/cursisten een van de
werkboeken én het IVIO-Exam
Sociale vaardigheden op de en
werkvloer!

DEEL 1

PETRA SIMON

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

PETRA SIMON

Zó werkt het. Deel 1

Werkboek sociale vaardigheden op het werk
Zó werkt het is voor jongeren die het praktijkonderwijs (of
het beroepsonderwijs in Vlaanderen) gaan verlaten of die
een mbo-opleiding niveau 1 volgen.
Hoe maak je een cv? Welk werk wil je eigenlijk doen? En
hoe hoor je je op de werkvloer te gedragen? Dat komt aan
bod in Zó werkt het. Dit werkboek is dan ook een logisch
vervolg op het werkboek De school is van ons. Zó werkt het
is de volgende stap en begeleidt leerlingen in de overgang
van de leeromgeving naar de werksituatie.
Bij het werkboek horen ook leerzame filmpjes voor de
leerlingen en een docentenhandleiding .
Nederlandse docenten kunnen bij IVIO Examenbureau
voor hun leerlingen het schriftelijk examen ‘Sociale
vaardigheden op het werk’ aanvragen. Leerlingen die
hiervoor slagen krijgen een certificaat van IVIO uitgereikt.
= leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)
96 pagina’s | werkboek, A4-formaat | ISBN 978-90-8696-125-2 | € 26,50

Leerlingen en studenten hebben met Zó werkt het sociale
werknemersvaardigheden geoefend. Zij hebben een cv
gemaakt, en een heleboel portfolio-opdrachten, en ten
slotte een proeve van bekwaamheid afgelegd. Door middel
van rollenspelen, filmpjes, leesteksten en oefeningen
in het werkboek hebben zij een aantal werksituaties
doorgenomen en geleerd wat gewenst gedrag is, en wat
niet. Ze lopen vaak veel dagen per week stage, en komen
nog maar weinig op school. Hoe monitor je als docent of
begeleider hun stage? Hoe begeleid je de jongeren nog?
Tegen wat voor problemen lopen ze nu aan?
Met het vervolg Zó werkt het. Deel 2 heeft u een werkboek
waarmee uw leerlingen leren reflecteren op hun eigen
werkervaringen. Iedere leerling wordt verondersteld drie
weken in de zomervakantie te hebben gewerkt. Weer
terug op school wordt dat hele proces doorlopen en
geëvalueerd. Per uitstroomrichting, per leerling. Iedere
leerling geeft een presentatie over zijn vakantiebaan. De
verhalen van de leerlingen in dit werkboek zijn allemaal
waar gebeurd. De opdrachten zijn soms klassikaal en
soms individueel. Tegelijkertijd worden allerlei termen
geïntroduceerd, zoals ‘naw-gegevens’, ‘zzp’er’ en ‘fifo’. Ook
allerlei vaardigheden worden geoefend, zoals een route
opzoeken, omgaan met boze klanten, enz.
= Leesniveau A2 (ERK), 1F (Meijerink)
96 pagina’s | werkboek, A4-formaat | ISBN 978-90-8696-167-2 | € 26,50
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RECHTEN
VOOR IEDEREEN
Mensenrechten; het lijkt vaak zo vanzelfsprekend hier in Nederland. Maar als we kijken naar
de rechten van een kind, of van iemand met een beperking, dan komen we nog wel voor
verrassingen te staan. Wist je bijvoorbeeld dat Nederland nog steeds bezig is het verdrag
over de rechten van mensen met een beperking door te voeren? En dat de rechten van
kinderen bij een scheiding vaak genegeerd worden? Om maar te zwijgen over de rechten
die gelden voor álle mensen. Dus ook voor nieuwkomers, dak- en thuislozen, ouderen
en andere zwakkere groepen in onze samenleving. De serie Rechten voor iedereen is
geschreven in begrijpelijke taal. Want ook daar heb je recht op!

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

RECHTEN VOOR IEDEREEN

In makkelijke taal

Rechten van alle mensen met een
handicap
Nederland geeft gehoor aan het VN-verdrag dat de
rechten van personen met een beperking goed regelt.
Het zeer actuele boek Rechten van alle mensen met een
handicap geeft in makkelijke taal uitleg over het recht
op onderwijs, werk, sport en toegang tot gebouwen en
openbaar vervoer voor mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. Het boek staat vol voorbeelden
van situaties waarin aanpassingen en verbeteringen
noodzakelijk (en inmiddels verplicht) zijn. Ook worden de
nieuwe afspraken uitgelegd aan de hand van persoonlijke
verhalen. In begrijpelijke taal – precies zoals het verdrag
voorschrijft.
isbn 978-90-8696-250-1
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Rechten van alle kinderen

Rechten van alle mensen

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

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen hebben
rechten. In Rechten van alle mensen lees je er meer over.
Er zijn dertig belangrijke mensenrechten die zijn
opgetekend in één verdrag: het mensenrechtenverdrag.
Daarin hebben alle landen samen vastgelegd wat de
universele rechten van de mens zijn. Toch is er nog veel
mis met het naleven van de mensenrechten. In veel landen
worden mensen gemarteld. Of opgesloten zonder eerlijk
proces. Of mensen krijgen niet de kans in vrijheid te
demonstreren, of te stemmen. In dit boek zijn alle rechten
in makkelijke taal uitgelegd.
isbn 978-90-8696-249-5

isbn: 978-90-8696-234-1

Boordevol persoonlijke verhalen
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O VER NEDERLAND
Op deze pagina vindt u boeken met informatie over de Nederlandse
geschiedenis en cultuur.
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = voor volwassenen en jongeren
= paperback
WILLEMIJN STEUTEL

WILLEMIJN STEUTEL

Willem-Alexander

Reis door Nederland

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

Burgerschap en
integratie zijn
twee belangrijke
pijlers van onze
democratie. Als je
kennis hebt van
de waarde van je
omgeving, ga je
er zorgvuldiger
mee om. En als je
meer weet over het
verleden, begrijp
je ook meer van
het heden. Met
deze uitgave wil Eenvoudig Communiceren kennis over
de Nederlandse geschiedenis, cultuur en wetenschap
vergroten. Niet alleen bij scholieren, maar juist ook bij
volwassenen. Want als je meer weet over de plek waar je
woont, dan voel je je ook sneller thuis.
De indeling van dit boek is overzichtelijk. Per provincie
worden de belangrijkste en de meest aansprekende
punten van Nederland behandeld. De reis voert langs
de molens in Zuid-Holland naar de hunebedden in
Drenthe. En van de Waddeneilanden in het noorden tot
de mergelgrotten in het zuiden. De lezer krijgt antwoord
op vragen als: Wat leert de binnenstad van Delft ons over
de koninklijke familie? Wat vertellen de Deltawerken
en het IJsselmeer ons over de strijd tegen het water?
En hoe wijzen de Hanzesteden ons op het Nederlandse
handelsverleden?
Wil je meer weten? Ga dan op pad. Met de tips in dit boek
kom je op de mooiste plekken in ons land. Je kijkt straks
met andere ogen om je heen. En je weet veel meer over
Nederland!

Van kind tot koning

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

Nederland van toen tot nu
De canon in eenvoudig Nederlands

Willem van Oranje,
de VOC, Vincent
van Gogh. In dit
boek staan de vijftig
belangrijkste personen
en gebeurtenissen
uit de Nederlandse
geschiedenis
beschreven in gewone
taal. De lezer doet kennis
op van de geschiedenis
en oefent tegelijkertijd
met de Nederlandse
taal! Ideaal voor bijvoorbeeld nieuwkomers en jongeren.
Alle vijftig onderwerpen, ook wel de canon genoemd,
worden kort en duidelijk beschreven.
Voor verdieping wordt doorverwezen naar leuke
activiteiten, musea en interessante websites.

Een land vol verrassingen

= Verschijnt augustus 2016 = Paperback
96 pagina’s | ISBN 978-90-8696-225-9 | gebonden/geïllustreerd | € 18,-

112 pagina’s | geïllustreerd | ISBN 978-90-8696-067-5 | € 16,50
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NT2
Hoe kijken nieuwkomers tegen Nederland aan? Wat vinden zij vreemd en hoe passen zij
zich aan? Wat is voor hen typisch Nederlands? Daar geven deze drie boeken een beeld
van. Herkenbaar voor jongeren en volwassenen die nog niet zo lang in Nederland zijn, en
natuurlijk makkelijk te lezen!
= leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink) = voor volwassenen en jongeren
= paperback

Typisch Nederlands

Welkom in Nederland

Enkele reis Europa

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.

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.

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.

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

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

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

HETZELFDE BOEK VOOR DE HELE GROEP

= MINDER BETALEN!

BEKIJK DE STAFFELKORTINGEN IN ONZE WEBWINKEL
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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 nieuwe serie Top 15 komen verschillende thema’s
aan bod, op een toegankelijke manier beschreven. Zo is er een boek over
verschillende sporten, over musea, over natuurverschijnselen, maar ook over
dieren. Naast zelfstandig lezen, kunnen er ook opdrachten gemaakt worden
in het boek. En dat maakt deze serie boeken over boeiende onderwerpen
tevens een les- en leerboek. Zo is Boeiende natuurverschijnselen goed in
te zetten bij de lessen Techniek. En past Spannende sporten mooi in de lessen Vrije tijd.
Bijzondere musea is weer heel geschikt om bij lessen Cultuur in te zetten, of bij ‘Over
Nederland’. Het boek Wonderlijke Dieren past prima bij de lessen Natuur.
= Auteur: Willemijn Steutel = Leesniveau A2 = Geïllustreerd

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

Boeiende natuurverschijnselen
Wij mensen zijn
onderdeel van de
natuur. En we hebben
te maken met allerlei
natuurverschijnselen,
zoals regen, storm
en zonneschijn. Daar
groeien we mee op.
Ze horen bij ons
leven. Maar wat weet
je eigenlijk van zulke
natuurverschijnselen?
Hoe ontstaan ze?
En waarom zijn ze
er eigenlijk? In dit
boek worden allerlei
natuurverschijnselen
op een begrijpelijke
manier uitgelegd. Wat is een regenboog? En wat zijn
meteorieten en koraal? Hoe werkt een zonsverduistering?
En wist je dat er ook een maansverduistering bestaat?
Wat gebeurt er bij een tornado en een tsunami? En hoe
ontstaan vulkanen, aardbevingen en lawines? Over elk
natuurverschijnsel worden leerzame vragen aan de lezer
gesteld.
Thema’s: natuur, aarde, zee, zon en maan, wind
ISBN: 978-90-8696-236-5 = Verschijnt augustus 2016.

Kies je favoriete sport en geef
je op bij jou in de buurt!
WILLEMIJN STEUTEL

Wonderlijke dieren
De wereld telt duizenden
diersoorten. Sommige
soorten leven dicht bij
de mens, zoals katten
en honden. Maar in
Nederland – net als in
de rest van de wereld –
leven vooral veel dieren
in het wild. En deze
beesten kunnen stuk
voor stuk heel bijzondere
en onverwachte
(verschijnt juli 2016)
dingen. In Wonderlijke
dieren staan allerlei
wetenswaardigheden
over wilde dieren. Bijvoorbeeld welk klein dier extreem
goed is in overleven. En welke beesten in ons eigen land
met uitsterven worden bedreigd. Ook lees je over dieren
die je beter niet kunt tegenkomen. Wie had gedacht dat
sommige kikkers voor mensen levensgevaarlijk zijn?
Thema’s: natuur, dieren, Nederland, wild
ISBN: 978-90-8696-266-2 = Verschijnt november 2016.

Wonderlijke
dieren

Mooie ondersteuning bij
de technieklessen!
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Zie jij de wilde dieren?

WILLEMIJN STEUTEL

Bijzondere musea
Wie bij het woord ‘museum’ aan kunst denkt, heeft gelijk.
Maar wie juist niet aan kunst denkt, heeft ook gelijk! In dit
boek worden de meest interessante musea van ons land
in eenvoudige taal besproken. Natuurlijk gaat het over
kunst. Waar moet je naartoe als je moderne kunst wilt
zien? Waarom is het Rijksmuseum ook in het buitenland
beroemd? Waar vind je schilderijen van Rembrandt? Maar
er zijn ook genoeg musea zonder dure kunstwerken.
Er bestaat bijvoorbeeld een museum voor radio- en
televisieprogramma’s. En wist je dat je in een museum
ook kunt leren over het menselijk lichaam? Wat gebeurt
er met iemand in de gevangenis? Ook die vraag wordt
beantwoord in een museum. In dit boek worden over alle
musea leerzame vragen aan de lezer gesteld.
Thema’s: kunst, cultuur, weetjes, werkboek
ISBN: 978-90-8696-237-2 = Verschijnt november 2016.

WILLEMIJN STEUTEL

Spannende sporten

Kunst kijken moet je leren!

Sporten is een belangrijk onderwerp in het leven van veel
jongeren en volwassenen. Want door sport voelen mensen
zich vrolijker en fitter. En wie sport, blijft makkelijker op
een gezond gewicht. In dit boek worden de populairste
sporten op een begrijpelijke manier beschreven. Welke
sporten kun je bijvoorbeeld allemaal doen op een paard?
Wat zijn de regels van volleybal? En waar moet je aan
denken als je gaat hardlopen? Een greep uit de andere
sporten die aan bod komen: boksen, judo, rugby, schaatsen
en turnen. Over elke sport worden leerzame vragen aan
de lezer gesteld. Er staan ook leuke weetjes in het boek.
Wist je bijvoorbeeld dat korfbal door een Nederlander is
bedacht?
Thema’s: sport, gezondheid, spelregels, werkboek
ISBN: 978-90-8696-235-8 = Verschijnt augustus 2016.
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BUR GERSCHAP
Van Sinterklaas tot Suikerfeest
Werkboek over belangrijke dagen & feesten
In het werkboek Van Sinterklaas tot Suikerfeest komen alle belangrijke
feesten aan bod. Elke feestdag wordt in makkelijk te lezen
Nederlands uitgelegd, verduidelijkt door illustraties. De teksten
zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer
tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. En dat levert in
deze multiculturele samenleving een hoop interessante weetjes op.
Waarom viert men carnaval voorafgaand aan het vasten? Waarom
duurt Chinees Nieuwjaar vijftien dagen? Wat is het Offerfeest
precies? Lezers van dit werkboek weten het.
Aan het eind van elk artikel staan vier vragen/opdrachten. Moeilijke
woorden zijn gemarkeerd en worden in een aparte lijst achter in het
boek toegelicht. Van Sinterklaas tot Suikerfeest is geschikt voor NT2onderwijs voor volwassenen en in internationale schakelklassen/
OKAN, voor jongeren in het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs
en het praktijkonderwijs.
= Het leesniveau is A2/1F.
56 pagina’s | ISBN 978-90-8696-210-5 | € 15,- per stuk | 10 exemplaren of meer: € 12,50 per stuk.

S t a r t ! - k r an t
nr. 118 | april 2016

Do de n bi j aa ns la ge
n Br us se l
Groot verdriet in België
.
In de hoofdstad Bruss
el gingen
vorige maand bomm
en af.
34 mensen gingen
hierbij dood.
De aanslag is geplee
gd door de
terreurgroep Islam
itische Staat
(IS).

Bommen
Op 22 maart om acht
uur
’s ochtens gingen twee
bommen
af op het vliegveld
van Brussel.
Kort daarna waren
er explosies
in een metrostation
in het
centrum van de stad.
Op het
vliegveld vielen veerti
en doden,
in de metro twintig.
In totaal
raakten 230 mensen
gewond.
Er zijn waarschijnl
ijk drie
Nederlanders onder
de doden.

Gevlucht
Op het vliegveld is
een
bomgordel gevonden
die

niet

In Brussel kwamen

mensen samen om

was ontploft. Waars
chijnlijk is
de terrorist die de
gordel om
had, gevlucht. De politie
denkt
te weten om wie het
gaat. Ook
is achterhaald wie
de andere
daders zijn. Het gaat
om twee
broers, Khalid en Ibrahi
m El
Bakraoui uit België
.

te rouwen.

Plat
De dagen na de aansla
g lag
Brussel plat. Openb
aar vervoer
reed niet. Scholen
bleven dicht.
Veel mensen legden
bloemen
neer op de plek van
de aanslag.
> Lees verder op pagin

De Nederlandse atlete
Sifan
Hassan heeft een goude
n
medaille gewonnen
tijdens het
WK Indoor. Dat werd
vorige
maand gehouden
in Portland
(Amerika). Hassan
won op het
onderdeel 1500 meter
rennen.
Op datzelfde onder
deel werd
ze ook al eerste tijden
s het
EK Indoor, vorig jaar
in Tsjechië.
Toch vindt ze zichze
lf nog niet
de beste sprinter van
de wereld.
‘Dat ben ik pas als
ik goud win
tijdens de Olympische
Spelen
in Rio’, zei Hassan.

Lees verder
Pagina 5

De Schijf van Vijf

*
Pagina 8

Alles over bowlen

*
Atlete Sifan Hassa
n won goud voor Neder

land op het WK Indoo
r.
Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren
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Een kat uit Nieuw-Zeela
nd is
dol op sokken en onder
broeken.
In twee maanden
tijd heeft ze
50 sokken en 11 onder
broeken
gestolen. ‘Het begin
t uit de
hand te lopen’, zegt
de bazin
van het beestje. ‘Ze
komt elke
dag ergens anders
mee thuis.
En altijd mannenond
ergoed!’
De bazin heeft een
oproep op
Facebook geplaatst.
Hierin
vraagt ze wie zijn onder
goed
kwijt is. Er heeft zich
nog
niemand gemeld.

a 3.

Gou d voo r Sifan Has
san

UITGEVERIJ EENVOUDIG
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Foto: ANP

IS
Waarschijnlijk zijn
alle
aanslagen gepleegd
door
zelfmoord-terroristen.
Zij droegen een bomg
ordel die
ze lieten ontploffen.
IS laat weten dat zij
achter de
aanslagen zit. IS is
een groep
fanatieke moslims.
Zij willen
één groot islamitisch
land.

Johan Cruijff
Op 24 maart is oud-v
oetballer
Johan Cruijff overle
den. Hij was
68 jaar. Cruijff overle
ed in zijn
woonplaats Barcelona,
zijn
familie was daarbij.
In oktober
2015 werd bekend
dat hij
longkanker had. Johan
Cruijff
hoorde bij de beste
voetballers
allertijden. Hij speeld
e 48 keer
in het Nederlands
elftal.
Later werd hij traine
r bij Ajax
en daarna bij FC Barce
lona.

Ond erb roe ken

COMMUNICEREN

NON-FICTIE

Foto: ANP

We noemden de kranten van
Eenvoudig Communiceren al eerder.
Het lezen van kranten is goed voor
jongeren en volwassenen. Zo blijven
ze op de hoogte van het nieuws en
krijgen ze allerlei voor hen nuttige
informatie. De maandkranten
bevatten onder meer artikelen over
sport, gezondheid, vrije tijd en
entertainment. Het lesmateriaal zet
aan tot discussie over de teksten.
En met de wekelijkse digitale
krant heeft u iedere week
een nieuwspagina in uw
mailbox!
Zie pagina’s 54-55.

krant van Nede
rland

Foto: Shuttersto ck

Kranten
lezen,
goed voor je
ontwikkeling

De begrijpelijks
te

Pagina 9

Film: Jungle Book

CLICK & KOOK
Heel wat mensen hebben moeite met het zelfstandig ordenen van het kookproces bij het
bereiden van maaltijden. Of ze vinden heen-en-weer bladeren in een kookboek lastig als ze
een menu willen samenstellen. Of ze zijn niet gewend aan het soms moeilijke kookjargon
dat in gewone kookboeken wordt gebruikt.

Click en kook.
DE CLICK & KOKEN
MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK
CLICK & KOKEN MAAR
&aangeboden
CLICKERrecepten.
DE CLICK
MAAR
&dan
CLICKER DE CLICK &
Digitaal
Je kunt &
eenKOKEN
keuze maken
uit meer
70 gerechten.DE
KiesCLICK
wat je eten
Het programma
in de goedeDE CLICK & KOKEN
& KOKEN MAAR & CLICKER
& wilt.
KOKEN
MAARzet&alles
CLICKER
volgorde met een boodschappenlijst en kookinstructie. Je ziet op de foto’s
KEN MAAR & CLICKER
CLICK
& KOKEN
MAAR
& CLICKER
DE CLICK & KOKEN MAA
hoe jeDE
moet
koken. Maak
je eigen menu.
Eet smakelijk
!
MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR &
Cocky Roelofs.
& CLICKER DE CLICK
& KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKE

Alle recepten zijn geschreven in eenvoudige taal. De
nadruk ligt op het kookproces: van ingrediënten, via
een bereidingswijze tot een eindproduct. Het volledige
kookproces wordt met één duidelijke foto gevisualiseerd.
Heel anders dan in gewone kookboeken waarin enkel het
resultaat wordt getoond.
Click & Kook biedt de mogelijkheid om maximaal vier
gerechten tegelijk te selecteren. Deze selectie kan
geprint worden op één A4-blad. De gerechten worden
automatisch geordend op basis van de bereidingstijd. Het
gerecht met de langste bereidingstijd komt bovenaan. Zo
kan de gebruiker stapsgewijs aan de slag zonder heen-enweer te moeten bladeren in een kookboek.

1

Click & Kook is dan ook ideaal voor docenten en leerlingen
in het praktijkonderwijs (of het BuSO in Vlaanderen).
De prijs voor scholen bedraagt € 400,-. U krijgt dan drie
exemplaren van het pakket, zodat drie docenten tegelijk
met Click & Kook kunnen werken.

4

Click & Kook is geschikt voor Windows (XP, Vista en Windows
7) en voor Mac OSX (alleen Intel). Meer informatie en een
demo vindt u op www.clickenkook.nl.

DVD IN DE COMPUTER

2

INSTALLEER HET PROGRAMMA
START HET PROGRAMMA

3
KOKEN VOOR (MEER) PERSONEN
TEL INGREDIËNTEN OP NAAR HET AANTAL PERSONEN.
PAS OP, DE KOOKTIJD BLIJFT ALTIJD HETZELFDE

KEUZE MAKEN
WAAR HEBBEN WE ZIN IN
VANDAAG?...KEUZE GENOEG

MENU UIT DE PRINTER
UITGEPRINT EN WEL STAAN ER TERGELIJKERTIJD DE BENODIGDHEDEN MET DE
HOEVEELHEDEN VOOR DE BOODSCHAPPEN
EROP VERMELD.....HANDIG!

BASISGERECHTEN

PP Deel 1: basisgerechten uit de Nederlandse keuken
PP Deel 2: buitenlandse gerechten
PP Deel 3: brood, koekjes, taart en toetjes
PP Deel 4: hapjes en snacks voor feestjes

CLICK & KOOK

Click & Kook biedt een oplossing. Click & Kook is een digitaal kookboek. Het pakket bevat
CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER
vier cd’s met elk gemiddeld 70 recepten.
KER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE C

www.coop-wij.nl

CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER D
KER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE C
DE CLICK & KOKEN
MAAR
DE CLICK
& KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK
1
2 & CLICKER
3
4
ISBN/EAN:
978-90-816887-2-7
CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN
MAAR
& CLICKER DE 1CLICK & K
& KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN
KEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR & CLICKER DE CLICK & KOKEN MAAR
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De begrijpeli
jkste

Af sp ra ke n ov er he
t kl im aa t
De belangrijke bijeenk
omst
over het klimaat is
een succes
geworden. De leiders
van alle
landen ter wereld
kwamen
vorige maand samen
in Parijs.
Na twaalf dagen vergad
eren
werd besloten: ‘we
gaan de
aarde redden!’

Okee-krant

Bijzonder

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

CO2
De belangrijkste afspraa
k gaat
over CO2. Dit gas komt
in de
lucht bij de verbran
ding van
olie, benzine en kolen.
Landen
hebben beloofd CO2-ve
rvuiling
aan te pakken. Door
geld te
investeren in groene
stroom.
En in schonere auto’s
en
fabrieken.
Warmte
CO2 houdt de warmt
e in de
lucht vast. Daardo
or wordt het

Veel mensen gingen

de straat op voor een

warmer op aarde.
De gevolgen
zijn ernstig. Er is meer
kans op
natuurrampen. Zoals
orkanen,
hittegolven en overstr
omingen.
Landen willen de opwarm
ing
stoppen. De temper
atuur mag
tot het jaar 2100 niet
meer dan
1,5 graden stijgen.

Han dbal sters word
en twee de

beter klimaat.

Feest
2100 lijkt nog ver weg.
Maar
om de opwarming
van de
aarde tegen te gaan,
moeten
landen nu echt beginn
en.
‘Vandaag vieren we
feest’, zei
de Franse minister.
‘Maar
morgen gaan we aan
het werk.’

De Nederlandse handba
lsters
zijn tweede geword
en op het
WK Handbal. Het toernoo
i werd
vorige maand in Denem
arken
gehouden. Nederland
verloor
in de finale van Noorw
egen.
Toch is Nederland
trots op de
zilveren medaille.
Want
Nederlandse handba
llers
hebben nog nooit
de finale
gehaald.

De Miss Universe Verkiez
ing
eindigde vorige maand
in een
drama. Presentator
Steve Harvey
riep de verkeerde dame
uit tot
winnares. De Colomb
iaanse
Ariadna Gutiérrez
was al
gekroond toen Harvey
zijn fout
ontdekte. Niet Ariadn
a, maar de
Filipijnse Pia Alonzo
Wurtzbach
bleek de winnares!
Harvey
schaamde zich enorm.
Maar
Gutiérrez nam het
hem niet
kwalijk. ‘Ik heb mijn
land voor
een paar minuten
gelukkig
kunnen maken’, zei
ze.

De echte Miss Univer

se.

Lees verder
Pagina 8

Alles over hardlopen

*
Pagina 9

Film: The 5th Wave

*
De handbalsters werden

op Schiphol opgewa
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cht door fans.

Foto: ANP

Door het succes van
de
vrouwen is er weer
meer
aandacht voor handba
l in
Nederland.

Noo dnummer
Inwoners van Engela
nd bellen
te vaak het noodnu
mmer als ze
niet in nood zijn. Dat
blijkt uit
een lijst van onzinn
ige
telefoontjes naar de
politie in
Londen. Zo belde een
man het
noodnummer omdat
hij zich had
verslapen. Om te voorko
men
dat hij het vliegtuig
zou missen,
vroeg hij de politie
om hem
naar het vliegveld
te brengen.

Verkeerd e Miss

Foto: ANP

De begrijpelijkste krant voor jou!

Er zijn serieuze afsprak
en
gemaakt. De Franse
minister
van buitenlandse zaken
moest
zelfs even huilen toen
hij het
nieuws bekendmaakte
. Want
het komt bijna nooit
voor dat
álle landen het met
elkaar eens
zijn. Tot nu toe namen
de
wereldleiders het klimaa
t niet
eens echt serieus.

krant voor jo
u

Foto: ANP

VOOR MENSEN
ME T EEN BEPERKING

Pagina 10

Groente en fruit

Communiceren

COMMUNICEREN

Rechten van alle mensen met een handicap
Nederland geeft gehoor aan het VN-verdrag dat de rechten van personen
met een beperking goed regelt. Het zeer actuele boek Rechten van alle
mensen met een handicap geeft in makkelijke taal uitleg over het recht op
onderwijs, werk, sport en toegang tot gebouwen en openbaar vervoer
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het boek
staat vol voorbeelden van situaties waarin aanpassingen en verbeteringen
noodzakelijk (en inmiddels verplicht) zijn. Ook worden de nieuwe
afspraken uitgelegd aan de hand van persoonlijke verhalen. In begrijpelijke
taal – precies zoals het verdrag voorschrijft.
= Het boek kost € 18,50 per stuk, en bij aanschaf van een klassenset van
20 exemplaren betaalt u slechts € 300,- .
isbn: 978-90-8696-250-1

LIEKE MEERTENS

Hoe verzorg je een baby?
Hoe verzorg je een baby? geeft een overzicht van de ontwikkeling van een
baby van 0 tot 1 jaar en wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van
heel jonge kinderen. Met tips voor veiligheid, en informatie over voeding,
hygiëne en financiën.
= 48 pagina’s = leesniveau A2/B1 (ERK), 1F (Meijerink)
= A4-formaat, geïllustreerd = prijs: € 16,50
ISBN 978-90-8696-098-9
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NON-FICTIE

Gewoon zo!
Niet iedereen is even goed in staat om zelfstandig te functioneren. Zoals mensen met een
verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. In de reeks Gewoon zo!
wordt in eenvoudige taal uitgelegd hoe je gewone, dagelijkse dingen moet aanpakken.
De tekst wordt ondersteund door heldere tekeningen.
Begrijpelijke informatie over omgaan met geld is schaars. Daarom is er de reeks Gewoon zo!
Geld. Deze boeken zijn vooral geschikt voor nieuwkomers. Het leesniveau is iets hoger dan
de andere Gewoon zo!-boeken.
= leesniveau Gewoon zo!: A2 (ERK), onder 1F (Meijerink)
= leesniveau Gewoon zo! Geld: B1 (ERK), op weg naar 2F (Meijerink)
= voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar = A4-formaat, geïllustreerd = prijs: € 8,50

Gewoon zo! Anticonceptie: Welk middel past het beste bij jou?
24 pagina’s | ISBN 978-90-8696-074-3

Gewoon zo! Gezondheid: Hoe ga je om met ziektes?
24 pagina’s | ISBN 978-90-8696-045-3

Gewoon zo! Gezondheid: Hoe verzorg je jezelf?
24 pagina’s | ISBN 978-90-8696-071-2

Gewoon zo! Informatie: Hoe zoek je iets op?
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-013-2

Gewoon zo! Vriendschap: Hoe maak je vrienden?
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-012-5

Gewoon zo! Werk: Hoe vind je een baan?
20 pagina’s | ISBN 978-90-8696-044-6

Gewoon zo! Wonen: Hoe houd je je huis schoon?
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-043-9

Gewoon zo! Wonen: Hoe ontmoet je buurtbewoners?
24 pagina’s | ISBN 978-90-8696-073-6

Gewoon zo! Geld: Hoe voorkom je schulden?
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-072-9

Gewoon zo! Geld: Hoe regel je bankzaken?
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-015-6

Gewoon zo! Geld: Wat moet je weten als je gaat winkelen?
28 pagina’s | ISBN 978-90-8696-018-7
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KRANTEN
VOOR IEDEREEN
Binnen- en buitenlands nieuws, artikelen over sport, gezondheid, vrije tijd en entertainment
in eenvoudige taal. Dat bieden onze maandelijkse kranten. Ze zijn een ideaal instrument om
aan leesvaardigheid te werken: de teksten zijn kort en laagdrempelig. De inhoud is actueel
en afwisselend. Dat stimuleert begrijpend lezen. Ook bieden de kranten volop stof voor een
gesprek in de klas of met de cursistengroep. Bij de meeste kranten hoort een gratis lesbrief.

@@Abonnementstarieven van al onze kranten
vindt u in onze webwinkel en op pagina 37!

Basic

Do de n bij aan sla gen
Bru sse l

Johan Cruijf f

Voor mensen die
moeite hebben met
lezen of het Nederlands
nog niet geheel onder
de knie hebben, zoals
mensen die NT1- of
NT2-onderwijs volgen,
ouderen en dyslectici.
De krant biedt een
uitgebalanceerde
mix van nieuws
en entertainment
*
in een kleurige,
overzichtelijke
*
vormgeving. Het
taalgebruik in de
krant is eenvoudig, maar niet kinderachtig. De
zinnen zijn kort, moeilijke woorden worden waar mogelijk
vermeden of verklaard in een woordenlijst. De informatie
wordt altijd stap voor stap uitgelegd en verduidelijkt door
foto’s en illustraties.
Docenten, activiteitenbegeleiders, logopedisten en
remedial teachers gebruiken de Start!-krant ook als
werkmateriaal. Voor hen is er een gratis digitale lesbrief.
Een cursist van het Summa College over de Start!-krant:
‘Wat geweldig dat iemand zulk mooi materiaal speciaal voor
ons maakt!’
Groot verdriet in België.
In de hoofdstad Brussel
gingen
vorige maand bommen
af.
34 mensen gingen
hierbij dood.
De aanslag is gepleegd
door de
terreurgroep Islamitisc
he Staat
(IS).

Bommen
Op 22 maart om acht
uur
’s ochtens gingen twee
bommen
af op het vliegveld
van Brussel.
Kort daarna waren
er explosies
in een metrostation
in het
centrum van de stad.
Op het
vliegveld vielen veertien
doden,
in de metro twintig.
In totaal
raakten 230 mensen
gewond.
Er zijn waarschijnlijk
drie
Nederlanders onder
de doden.

Onde rbroe ken

mensen samen om

Goud voor Sifan Hassa
n

te rouwen.

Plat
De dagen na de aanslag
lag
Brussel plat. Openbaa
r vervoer
reed niet. Scholen
bleven dicht.
Veel mensen legden
bloemen
neer op de plek van
de aanslag.
> Lees verder op pagina

3.

De Nederlandse atlete
Sifan
Hassan heeft een gouden
medaille gewonne
n tijdens het
WK Indoor. Dat werd
vorige
maand gehouden
in Portland
(Amerika). Hassan
won op het
onderdeel 1500 meter
rennen.
Op datzelfde onderdee
l werd
ze ook al eerste tijdens
het
EK Indoor, vorig jaar
in Tsjechië.

Lees verder
Pagina 5

De Schijf van Vijf

Foto: Shutterstock
Foto: ANP

Lees verder
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Alles over rugpijn

*
Pagina 8

Wat is matchfixing?

*
In Syrië is het al vijf

jaar oorlog. Elf miljoen
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mensen zijn gevlucht.

g Communiceren

COMMUNICEREN

Wist u dat u bij de PrO-krant, de Start!-krant, Basic en Werkze ook een
aanvullend abonnement kunt nemen op de digitale Weekkrant. Elke week
ontvangt u dan per e-mail de Weekkrant. Die bevat steeds drie artikelen,
met verwerkingsopdrachten en gebruikstips voor de docent.

Elke week actueel nieuws
in je mailbox!

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Catalogus 2016

Steeds meer Nederland
ers zijn
dakloos. In 2015 hadden
31.000
mensen geen huis.
Zij sliepen
op straat, in opvanghu
izen, of
bij vrienden en familie.
In 2009 waren er nog
ongeveer
18.000 mensen dakloos.
Er zijn
er dus 13.000 bijgekom
en.
Dit komt waarschij
nlijk door
de economische crisis.
Veel
daklozen zijn allochtoon
, zij zijn
niet in Nederland
geboren.

Een dakloze in Den
Haag
verkoopt kranten.

DIGITALE WEEKKRANT BIJ PRO-KRANT, START!-KRANT, BASIC EN WERKZE
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Is jouw hobby zingen,
maar
klink je zo vals als
een kraai?
Geen nood! Je bent
welkom in
de Engelse plaats Nottingha
m.
Daar is een zangkoor
opgericht
voor mensen die niet
kunnen
zingen. Tuneless Choir
(Het
Toonloze Koor) oefent
nu nog
binnen. Maar binnenko
rt gaan
ze optreden. Het is
niet bekend
of er al kaartjes zijn
verkocht.

Meer daklozen

Lente steeds eerder
| Ieder jaar begint de
lente
in de natuur wat eerder.
Dat komt doordat
de
temperatuur op aarde
stijgt. En dus konden
we
begin februari al genieten
van de eerste
voorjaarsbloemen.

Weekkrant digitaal

@@Bekijk de voorwaarden en
de tarieven in onze webwinkel
en op pagina 37!

Veel lerare n overw
erkt
Leraren op middelba
re scholen
hebben het te druk.
Dat blijkt
uit een onderzoek.
Leraren
werken vaak zes uur
per week
méér dan in hun contract
staat.
Ze krijgen voor die
overuren
niet betaald. Door
de hoge
werkdruk raken veel
leraren
overwerkt. Er zijn negenduiz
end
extra leraren nodig.
Maar dat is
lastig. Want er is een
groot
tekort aan leraren.
Vooral voor
wiskunde, Duits, natuurku
nde
en Nederlands. Maar
weinig
studenten schrijven
zich in
voor een lerarenop
leiding.

Beertjes naar buiten
| Ook ijsbeermoeder
Frimas
heeft de lente in haar
bol. Zij nam haar twee
zoontjes voor het eerst
mee naar buiten. Het
ijsbeergezin woont
in Dierenrijk Nuenen.
In november werden
de twee beertjes geboren.

Wape nstilstand in
Syrië
Vrede is er nog lang
niet in
Syrië. Maar het is klein
stapje
in de goede richting.
Vorige
maand is een wapenstil
stand
begonnen. In Syrië
vechten
inmiddels meer dan
honderd
groepen tegen elkaar.
Maar nu
stoppen ze even met
schieten
en bommen gooien.
Zodat
hulporganisaties het
land in
kunnen. Want inwoners
hebben
heel hard medicijne
n en eten
nodig. Met de hulp
van andere
landen wordt er nu
gepraat
over vrede. Maar een
oplossing
vinden, dat is heel
moeilijk.

NON-FICTIE

is levensgevaarlijk.

over de andere Europese
landen.

Meewerken
Samsom heeft al veel
overlegd
met andere Europese
leiders.
Hij hoopt dat ze meewerk
en
aan zijn plan.

Lees verder
Pagina 5

Alcohol? Ik pas!

*
Pagina 8

Alles over badminton

*
Er is een groot tekort

aan leraren.

Pagina 9

Voorjaarsfilm: Rokjesd
ag

Uitgeverij Eenvoudi
g Commun

Foto: ANP

IJssalons open | De
meeste ijssalons in
Nederland zijn weer
open. IJs is hip. Elke
stad
heeft tegenwoordig
wel een ijssalon. Vooral
de
bijzondere smaken
zijn populair. Durf
jij een ijsje
met chili, basilicum
of lavendel te eten?

naar Griekenland

LEZEN VOOR IEDEREEN

Film: Jungle Book

74 lammetjes geboren
| Op een hobbyboe
rderij
in Utrecht zijn in één
maand tijd 74 lammetje
s
geboren. In totaal
kregen 29 schapen
één of meer
kleintjes. Eén schaap
werd zelfs moeder
van een
vijfling. Nog even en
ze mogen allemaal
de wei in.

De oversteek van Turkije

Asiel
Samsom wil dat alle
vluchtelingen in Turkije
worden opgevangen.
Daar
wordt dan bepaald
of ze asiel
krijgen in Europa.
Elk jaar
mogen er 250.000 vluchtelin
gen
door. Zij worden dan
verdeeld

UITGEVERIJ EENVOUDIG

Foto: ANP

won goud voor Nederlan
d op het WK Indoor.
Uitgeverij Eenvoudi
g Communiceren

COMMUNICEREN

Geboren
Fijn nieuws voor de

Amsterdamse dierentui
n Artis.
Daar werd vorige maand
een
piepkleine gorillabab
y geboren.
Moeder en jong maken
het goed.
In dierentuin Burgers’
Zoo in
Arnhem gebeurde
juist iets
verdrietigs. Een neushoor
n
kreeg ook een kleintje.
Maar
het jong werd dood
geboren.

iceren

COMMUNICEREN

Lekke r vals zingen

Pagina 9
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Terugsturen
Vaak gaat het tijdens
de
oversteek mis: gammele
bootjes zinken. Vluchtelin
gen,
ook kinderen, verdrinke
n.
Met zijn plan wil Samsom
dit
voorkomen. Hij wil
de
vluchtelingen die in
Griekenland aankome
n,
meteen per veerboot
terugsturen naar Turkije.
‘Allemaal. Zonder uitzonder
ing.
Zo weten ze dat het
geen zin
heeft om de oversteek
te
maken’, zegt Samsom.

Dé krant voor de basisv
orming van het vmbo

He t is (bi jna ) len te!

Pagina 8

Atlete Sifan Hassan

Zee
Al maanden zijn Europese
leiders erover aan
het

vergaderen: de vluchtelin
gen.
Want elke dag komen
er
duizenden aan. Ze
vluchten uit
landen als Syrië en
Afghanistan
naar Turkije, dat in
Europa ligt.
Vanuit Turkije steken
ze de zee
over, naar Griekenla
nd. En dan
reizen ze verder Europa
in.

Basic vmbo-krant
nr. 78 | maart 2016

Vechten in Syrië
Het Nederlandse leger
gaat
meevechten in de
oorlog in
Syrië. Straaljagers
zullen daar
bommen gooien op
het leger
van Islamitische Staat
(IS).
Nederlandse militairen
vechten al tegen IS
in Irak.
Frankrijk en Amerika
hebben
Nederland vorig jaar
gevraagd
om hun legers in Syrië
te helpen.
Niet alle partijen zijn
het eens
met het plan. Zo denkt
de SP
dat bommen niets
oplossen. En
dat er alleen maar
méér mensen
uit Syrië zullen vluchten.

Premier Rutte en de
leider van
de politieke partij
PvdA,
Diederik Samsom,
hebben een
plan bedacht. Met
dit plan
willen ze het probleem
van de
grote stroom vluchtelin
gen in
Europa oplossen.

Deze krant is bedoeld
voor de basisvorming
van het vmbo. De krant
biedt afwisselende,
korte artikelen én leuke
interviews met vmboleerlingen zelf.

Alles over bowlen

Foto: ANP

Toch vindt ze zichzelf
nog niet
de beste sprinter van
de wereld.
‘Dat ben ik pas als
ik goud win
tijdens de Olympisc
he Spelen
in Rio’, zei Hassan.

Een kat uit Nieuw-Ze
eland is
dol op sokken en onderbro
eken.
In twee maanden
tijd heeft ze
50 sokken en 11 onderbro
eken
gestolen. ‘Het begint
uit de
hand te lopen’, zegt
de bazin
van het beestje. ‘Ze
komt elke
dag ergens anders
mee thuis.
En altijd manneno
ndergoed!’
De bazin heeft een
oproep op
Facebook geplaatst
. Hierin
vraagt ze wie zijn ondergoe
d
kwijt is. Er heeft zich
nog
niemand gemeld.

Foto: Shutterstock

Gevlucht

Op het vliegveld is
een
bomgordel gevonden
die niet

In Brussel kwamen

was ontploft. Waarschi
jnlijk is
de terrorist die de
gordel om
had, gevlucht. De politie
denkt
te weten om wie het
gaat. Ook
is achterhaald wie
de andere
daders zijn. Het gaat
om twee
broers, Khalid en Ibrahim
El
Bakraoui uit België.

Foto: ANP

IS

Waarschijnlijk zijn
alle
aanslagen gepleegd
door
zelfmoord-terroris
ten.
Zij droegen een bomgord
el die
ze lieten ontploffe
n.
IS laat weten dat zij
achter de
aanslagen zit. IS is
een groep
fanatieke moslims.
Zij willen
één groot islamitisc
h land.

Op 24 maart is oud-voet
baller
Johan Cruijff overleden
. Hij was
68 jaar. Cruijff overleed
in zijn
woonplaats Barcelona
, zijn
familie was daarbij.
In oktober
2015 werd bekend
dat hij
longkanker had. Johan
Cruijff
hoorde bij de beste
voetballers
allertijden. Hij speelde
48 keer
in het Nederlands
elftal.
Later werd hij trainer
bij Ajax
en daarna bij FC Barcelona
.

Dé krant voor de
basisvorming van het
vmbo!

Foto: ANP

krant van Nede
rland

Foto: ANP

De begrijpelijks
te

Foto: ANP

nr. 118 | april 2016

Voor het entre een AKA- onde rwijs

Pla n voo r vlu cht eli
ng en

Pagina 10

Luipaarden: niet lui!

Foto: ANP

Star t! -krant

De begrijpelijkste krant
van Nederland!

nr. 76 | februari 2016

Foto: Shutterstock

Start!-krant

Werkze mbo-krant

Werkze

Krant voor het
beroepsonderwijs
Deze leerrijke krant is
speciaal ontwikkeld
voor leerlingen in het
mbo-beroepsonderwijs.
Naast nieuws, praktische
verhalen en leuke
weetjes bevat Werkze ook
informatie over stages,
een baan vinden en
werken.

P r O - k r an t

PrO-krant

nr. 146 | mei 2016

Voor jongeren in het praktijkonderwijs

Vo or jonge re n
in het praktij
konderwi

Hongersnood dreigt

De PrO-krant is bedoeld voor leerlingen in het praktijkonderwijs. In
deze krant vindt u binnen- en buitenlands nieuws, artikelen over sport,
gezondheid, vrije tijd en de arbeidsmarkt, en interviews met leerlingen in
het praktijkonderwijs. De krant telt twaalf pagina’s en verschijnt tien keer
per jaar, telkens in de eerste week van de maand.
De PrO-krant wordt in het praktijkonderwijs ingezet als aanvullend
lesmateriaal bij Nederlands en beroepsgerichte vakken, het mentoruur en
beroepsoriëntatie. Dit effectieve instrument vergroot de leesvaardigheid
én zelfredzaamheid van leerlingen.
Het leesniveau van de artikelen ligt net onder streefniveau 1F. En de
inhoud van de PrO-krant is afgestemd op de vier domeinen van het
praktijkonderwijs: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Ook wordt
door het maken van de vragen in de lesbrief en de oefenvragen bij de
digitale weekkrant voldaan aan veel kerndoelen van het praktijkonderwijs.
Leerlingen vinden de PrO-krant leuk. Dat is de sleutel tot het succes
van deze krant. De inhoud is afwisselend, actueel en sluit aan op hun
belevingswereld. Leerlingen kunnen zelf artikelen kiezen en de teksten
zijn makkelijk te lezen.

in Afrika

In veel Afrikaanse
landen
dreigt een grote ramp.
Door
droogte is er te weinig
water
en voedsel. Zonder
hulp zullen
miljoenen mensen
doodgaan.

Droogte
De hongersnood dreigt
voor
minstens 42 miljoe
n Afrikanen.
In de maand maart
heeft het
nauwelijks geregend
in veel
landen in Afrika. Door
de
droogte zijn de oogste
n mislukt.
Er is daarom niet genoeg
eten
voor alle inwoners.
Ook zijn
waterbronnen opged
roogd.
Er is daardoor niet
genoeg
drinkwater.

El Niño
De droogte ontstaat
door een
natuurverschijnsel:
El Niño.
Dit komt één keer
in de drie tot

Olifantje
In safaripark Beekse
Bergen is
het feest. Daar werd
begin deze
maand namelijk een
Afrikaans
olifantje geboren.
En dat is
bijzonder. Want er
is nog nooit
eerder een olifant
geboren in
een dierentuin in Nederl
and of
België. Het nog naaml
oze
diertje maakt het goed.
Net als
moeder Puna, die bijna
twee
jaar zwanger was.

Fietsburgemeester

Zonder hulp zullen

miljoenen Afrikanen

zeven jaar voor. Tijden
s El Niño
verandert de tempe
ratuur van
de Stille Oceaan. Dit
zorgt voor
weersveranderingen
over de
hele wereld. Op somm
ige
plaatsen regent het
meer, maar
op andere plaatsen,
zoals in
Afrika, is het warme
r en droger.

Foto: ANP

Rode Kruis
In Ethiopië is het sinds
vijftig
jaar niet meer zo droog
geweest.
Ook in Somalië, Sudan
, Kenia,
Zimbabwe, Swaziland
en
Malawi is het extree
m droog. De
internationale hulpor
ganisatie
Het Rode Kruis helpt
in Afrika.
Ze delen voedsel, water
en
medicijnen uit. En ze
helpen met
het bouwen van waterp
utten.

doodgaan.

Geld
Het Rode Kruis heeft
gironummer 7244
geopend.
Hierop kunnen mense
n geld
storten voor noodh
ulp.
De organisatie heeft
ongeveer
elf miljoen euro nodig.

Amsterdam krijgt
vanaf 24 juni
een fietsburgemeester.
De fietsburgemeester
moet
opkomen voor de fietser
s in de
stad. Hij of zij zal samen
werken
met de burgemeester
en de
wethouders. En meede
nken
over het parkeren
van fietsen
en de veiligheid van
fietsers.
En ook over de aanleg
van
nieuwe fietspaden
en
fietslessen voor toerist
en.
Tot 15 juni kunnen
Amsterdammers zichze
lf of
iemand anders opgeve
n voor
de baan van fietsbu
rgemeester.

Foto: Shutterstoc
k

Bijzond ere kampioe
n in Engeland
Lees verder
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Alles over allergieën

*
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Gamen als topsport

*
Blije fans van de voetba

lclub Leicester City.

Foto: ANP

Stel je voor dat SC
Cambuur,
een voetbalclub uit
Leeuwarden,
kampioen wordt van
Nederland.
Dan zouden trotse
Friezen
wekenlang feesten
in hun stad.
Zo moeten de inwon
ers van de
Engelse stad Leicest
er zich op
dit moment voelen
. Want hun
voetbalclub, Leicest
er City, is
kampioen van Engela
nd
geworden. En dat terwijl
de
club tot vorig jaar
nog heel
slecht speelde. Leicest
er City is
nooit eerder kampi
oen
geweest. ‘Een wonde
r’, noemen
ze het zelf.
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@@Waarom de PrO-krant?

Aan het werk

6

Regels & Rechten

‘Vet om te doen, met die vonken!’
Guus (17 jaar) zit op
Praktijkschool Helmond.
Hij loopt stage bij Roval
Aluminium. De PrO-krant
stelde hem een paar vragen.

7

Alles over discriminatie
Vooroordelen
Discriminatie komt meestal
door vooroordelen. Een
vooroordeel is een mening over
een groep mensen die niet
klopt. Bijvoorbeeld: ‘Alle Belgen
zijn dom’, ‘Alle Nederlanders
zijn gierig’ of ‘Alle Afrikanen
zijn lui’. Vooroordelen komen
vaak door te weinig kennis.
Hoe meer je weet over mensen,
hoe minder vooroordelen je
hebt.

In deze rubriek lees je
over de rechten en plichten
van alle Nederlanders.
Deze maand: Discriminatie.

Wat doe je op je stage?
‘Lassen! Aluminium profielen
aan elkaar lassen.’

Discriminatie is in Nederland
verboden. Maar wat is
discriminatie precies? En wat
kun je doen als je
gediscrimineerd wordt?

Mocht je meteen lassen?
‘Nee. Ik moest eerst rubberen
randen plakken. Dat was niet
echt mijn ding. Daarom ging
dat ook niet zo goed. Het leek
me veel leuker om te lassen.
Toen heb ik gevraagd of ik het
mocht proberen.’
Lukte dat?
‘Ik mocht het proberen op
afvalstukjes. In het begin was
het wel wennen. Ik laste steeds
scheef. Maar het ging steeds
beter. Na een paar dagen
mocht ik moeilijkere dingen
lassen. En op een dag was ik
gewoon lasser. Ik draai nu mee
in de productie.’

Wow, echt goed gedaan!’

steeds beter.’

Wat is leuk aan lassen?
‘Het is gewoon vet om te doen!
Met die vonken erbij en dat
vuur. Het is ook best gevaarlijk
werk. Soms zie ik hoe recht ik
iets heb gelast. Dan denk ik:

Wat vind je het moeilijkst?
‘Lange lasnaden leggen.
Ik moet dan een heel lange
draad vasthouden en tegelijk
lassen. Dat is nog best moeilijk.
Maar gelukkig gaat dat ook

Voel je je op je gemak?
‘Zeker. Ik werk in mijn eigen
tempo. Soms gaat het wel iets
te sloom, maar de kwaliteit is
goed. Het is ook leuk om
complimenten te krijgen. En ik

Guus: ‘Het is leuk om complimenten te krijgen.’

De stagedag van Guus

word goed begeleid. Ik leer van
iedereen die hier werkt.’

Het fijnste van de stage?
‘Gewoon goeiemorgen tegen
iedereen zeggen als ik
binnenkom. En dan weer iets
moois maken.’

Werkgever
Discriminatie betekent dat
iemand slechter wordt
behandeld dan anderen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld om
zijn huidskleur, godsdienst,
geslacht of een beperking.
Neemt een werkgever geen
mensen met een Arabische
achternaam aan? Dan
discrimineert die werkgever.

Foto: Shutterstock

Discriminatie
Stel: je ouders komen uit het
land Ethiopië. Jij bent geboren
in Nederland. Op een avond
ben je met een groep vrienden
uit. Jullie willen een discotheek
binnengaan. Maar bij de deur
word jij geweigerd. Andere
mensen mogen wel naar
binnen. Dat is een voorbeeld
van discriminatie.

In de wet staat: Ieder mens heeft recht op gelijke behandeling.
Want aan een naam kun je niet
zien of iemand geschikt is.
Weigert een opleiding een
blinde student? Dan
discrimineert de school. Want
iemand die blind is, heeft net
zo veel recht op onderwijs als
iemand die kan zien.

Collega’s
Ook collega’s kunnen elkaar
discrimineren. Bijvoorbeeld als
ze steeds grapjes maken over
een collega die homo is. Of als
niemand naast hem wil zitten
in de kantine. Deze collega
wordt gediscrimineerd.

Verboden
In Nederland is discriminatie
verboden. Dat staat in artikel 1
van de Nederlandse Grondwet.
Ieder mens in Nederland heeft
recht op gelijke behandeling.
Heb je het gevoel dat je
gediscrimineerd wordt?
Dan kun je dat melden bij de
politie. Of bij een
antidiscriminatiebureau.
Het bureau kan je helpen bij
het oplossen van je klacht.
Of bij het doen van aangifte.
Kijk op discriminatie.nl of bel
met de Discriminatie Meld- en
Advieslijn: 0900 - 235 43 54
(10 cent per minuut).

Stad in land

En na school?

Vlissingen: een zonnige havenstad
populaire badplaats geweest.
Elk jaar komen er zo’n 300.000
mensen naar de stranden.
Van alle plekken in Nederland
schijnt de zon hier het vaakst.
In 2011 had Vlissingen 757
zonuren. En daarmee was de
stad dat jaar zonniger dan de
Spaanse Costa del Sol!

In deze rubriek lees je elke
maand iets over een stad in
Nederland. Deze maand:
Vlissingen.

Guus: ‘Ik loop om kwart voor
acht naar mijn werkplek. Dan
werken we tot tien uur. Na de
pauze gaan we weer aan het
werk tot half één. Dan eten we
in de kantine ons brood. Ik zit
dan meestal ook een beetje
met mijn telefoon te spelen.

Om half vijf zijn we klaar.
Ik moet wel op tijd naar bed,
anders ben ik de volgende dag
te moe. Zoals na PSV-Atletico
Madrid. Toen lag ik echt te laat
in bed.’

Guus: ‘Na school wil ik lasser
worden. Grote dingen maken,
grotere lasnaden leggen. Het is
fijn dat ik nu het moeilijkste
laswerk leer. Als je aluminium
last, moet de temperatuur
precies goed zijn. Niet te heet
en niet te koud. Daar moet je

gevoel voor hebben. Is de
machine te heet, dan komt er
een gat in het aluminium.
Ik had in het begin best wel
een paar gaten.
Wat ik nu leer, is fijn voor later.
Dan kan ik straks alle materialen
aan elkaar lassen.’

Michiel de Ruyter
Vlissingen ligt in de provincie
Zeeland. Al vroeg werd er een
haven aangelegd. Eén van de
beroemdste zeehelden, Michiel
de Ruyter, komt uit Vlissingen!
Schelde
In 1875 werd scheepswerf De

Foto: Shutterstock

Vlissingen is een gezellige stad
aan zee. Je kunt er uitstekend
wandelen over de boulevard,
schepen kijken, winkelen en
feesten op vrolijke festivals.

Vlissingen is een gezellige havenstad.
Schelde opgericht. Er werden
grote schepen gemaakt. Onder
andere voor de marine. De werf
groeide uit tot een enorm
bedrijf met duizenden
werknemers. Generaties lang

werkten Vlissingse families bij
De Schelde. Tot de werf in 2001
sloot.

Badplaats
Vlissingen is ook altijd een

X Leuk en leerzaam!
X Verbetert leesvaardigheid
en zelfredzaamheid
X Sluit aan op het leesniveau
van leerlingen in het
praktijkonderwijs
X Sluit aan op de vier
domeinen van het
praktijkonderwijs
X Sluit aan op de kerndoelen
van het praktijkonderwijs
X Aanvullend of als methode
in te zetten
X Met lesbrief en
oefenvragen

Oorlog
In de Tweede Wereldoorlog
is Vlissingen zwaar
gebombardeerd. Maar liefst 84
dagen in totaal. Anders dan in
de hoofdstad Middelburg,
werden de gebouwen niet in de
oude stijl herbouwd. Je vindt in
Vlissingen dus vooral veel
‘nieuwe’ architectuur. Zoals het
gezellige winkelgebied.

www.eenvoudigcommuniceren.nl | www.lezenvooriedereen.be
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WIST U DAT?
Eenvoudig Communiceren ondersteunt ook makkelijk lezen in andere talen.
Zo hebben wij een Duitse uitgeverij opgericht: Spass am Lesen Verlag.
Met toegankelijk gemaakte bestsellers en een Duitstalige krant op A2-niveau:
Klar & Deutlich. En een digitale weekkrant: Klar & Deutlich Aktuell.
Onze Engelse uitgeverij ReadZone Books brengt boeken voor kinderen en jongeren,
en heeft ook een digitale weekkrant op A2-niveau: ReadZone Weekly.
Meer informatie vindt u op eenvoudigcommuniceren.nl/vreemde-talen.
Of kijk op lezenvooriedereen.be.

eenvoudigcommuniceren.nl
lezenvooriedereen.be
LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

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

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

VOLG ONS OP FACEBOOK, LINKEDIN EN TWITTER

