	
  
	
  

Aandacht voor lezen
De leukste Nederlandse kinder- en jeugdboeken
Een woordenschat op niveau en het vermogen om goed te kunnen lezen
zijn belangrijke ingrediënten in de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen
voor hun schoolsucces maar ook om zich te kunnen redden in de
maatschappij. Op Nederlandse scholen in het buitenland zijn lezen en
woordenschat speerpunten, maar met gemiddeld drie lesuren per week
krijgen leerlingen uiteraard minder taalaanbod dan leeftijdsgenoten in
Nederland. Door het aanbieden van leuke Nederlandse kinder- en
jeugdboeken kunt u daar als ouder aan bijdragen.
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onder andere zoeken op een woord uit
de titel, de auteur of een trefwoord.
De Kinderjury
De Kinderjury kiest ieder jaar het beste
kinderboek in de categorie 6 t/m 9 jaar
en 10 t/m 12 jaar. Iedereen tussen de 6
en 12 jaar kan meedoen aan de
Nederlandse Kinderjury en zijn of haar
favoriete boeken en schrijvers steunen.
Niet alleen de winnaars, maar ook de
genomineerden en de tiplijsten van
bibliotheken zijn de moeite waard.
Kinderen kunnen meestemmen via
www.kinderjury.nl
Zilveren en Gouden Griffel
De beste kinderboeken volgens
volwassen experts kunnen jaarlijks een
Zilveren of
Gouden Griffel
verdienen. Deze
worden
toegekend in vier
categorieën;
uitgaven voor
kinderen tot 6
jaar, voor kinderen van 6 jaar en ouder,
van 9 jaar en ouder en informatieve
uitgaven. (www.cpnb.nl of
www.kinderboekenweek.nl)
Speciale boeken
Leest uw kind niet zo gemakkelijk? Er
zijn speciale boekenseries voor
leerlingen die moeizaam lezen. Deze
boeken hebben een inhoud die bij de
leeftijd past maar met een makkelijker
leesniveau. Kijk voor boeken uit de
series Zoeklicht en Klipper op
www.zwijsen.nl

Tijdschriften en stripboeken
De Donald Duck blijft een leuk, tijdloos
tijdschrift. Ook bladen als Hoe overleef
ik…, Meiden of KIJK zijn tegenwoordig
populair.
Het totale aanbod voor kinderen en
jongeren is uiteraard veel omvangrijker.
Op de website van NOB
(www.stichtingnob.nl) vindt u een
actueel overzicht met mediatips voor
ouders. Ook
stripboeken zijn een
leuke manier om
kinderen te laten
lezen. Denk aan
klassiekers als Suske
en Wiske, Lucky
Luke, Asterix en Obelix, of Jan, Jans &
de Kinderen.
Weblogs van schrijvers
Is uw kind een enorme fan van een
populaire Nederlandse
kinderboekenschrijver? Kijk dan eens of
deze schrijver een weblog/website
heeft. Hier kunnen kinderen onder
andere meer informatie vinden over de
schrijver en de boeken en vaak ook een
berichtje voor hem of haar achterlaten.
Welke schrijver zou niet gevleid zijn
om te horen dat zijn of haar boeken
ook buiten de landsgrenzen worden
gewaardeerd? Voorbeelden zijn
www.carryslee.nl, www.paulvanloon.nl
en www.francineoomen.nl.
Er zijn nog talloze andere manieren om
literatuur te vinden voor uw kinderen,
vergeet de schoolbibliotheek niet. Denk
ook aan boekenruil met andere
gezinnen of ze op te laten sturen uit
Nederland, leesvoer is overal!

Dit artikel wordt door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland via het besloten internetportal Mijn School
beschikbaar gesteld aan alle bij haar aangesloten scholen. Scholen kunnen het gebruiken ter ondersteuning van hun
communicatie naar ouders. Kijk voor meer informatie over NOB op www.stichtingnob.nl
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