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De hierna genoemde lessuggesties kunt u in toepassen bij de boeken uit de Raar maar waar-
pakketten die Corona heeft samengesteld voor de Kinderboekenweek 2015. 
Sommige suggesties zijn specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep; dat is dan steeds 
aangegeven. 
Zie voor uitgebreidere suggesties: Jos Walta, Open boek (Eindhoven: Kinderboekwinkel De 
Boekenberg 2013), isbn/ean 978-90-817363-0-5. 
 
De informatieve Corona-boeken zijn boeken om zelf te lezen. 

 In de onderbouw zal dat vooral gebeuren in de vorm van (voor)lezen in de boekenhoek 
of in de vorm van samen lezen. Kinderen zetten de stap van kijken en luisteren bij het 
voorlezen via zelf bladeren en kijken naar lezen. Met name de boeken uit de reeks 
Corona AV+ bieden hiervoor houvast. Ze zijn geschikt voor samen lezen in duo’s van 
verschillende niveaus doordat op elke dubbele bladzijde een eenvoudige tekst in grote 
letters staat en een iets moeilijker tekst in minder grote letters. Verder hoort bij elk 
Corona AV+-boek een website met online extra’s, waaronder geluidsopnamen van alle 
teksten. 

 In de middenbouw is het doel leeskilometers maken, bijvoorbeeld binnen de specifieke 
aanpak Vrij Lezen. Daarbij lezen kinderen minstens drie keer per week 20 minuten 
ongestoord en in stilte een boek dat ze zelf hebben uitgekozen en dat hen interesseert. 
De Corona-boeken spreken de verschillende interesses van kinderen aan. Na afloop 
schrijven ze iets over wat ze gelezen hebben en wisselen ze hun leeservaring uit met 
andere leerlingen. Dat kan gebeuren binnen verschillende werkvormen, die hieronder 
worden beschreven. 

 In de bovenbouw gaat het uiteindelijk ook om kilometers lezen, maar moet vaak meer 
aandacht worden besteed aan leesmotivatie. Doel is stimuleren dat leerlingen blijven 
lezen, óók leerlingen die gedemotiveerd raken voor lezen überhaupt (zoals sterk op 
digitale media gefocuste kinderen of dyslectische en andere zwakke lezers) of voor het 
lezen van fictie (zoals sommige meer- en hoogbegaafde lezers). Kinderen lezen 
informatieboeken uit interesse, ook als hun motivatie voor lezen an sich gering is. ‘Je 
moet een boek lezen’ verdwijnt naar de achtergrond. ‘Je hebt iets aan een boek’ komt 
voorop te staan. 

 
Voorlezen 
Voorlezen is niet alleen leuk en leerzaam voor jongere kinderen die nog niet zelf kunnen 
lezen. Voorlezen draagt bij aan de woordenschat, aan kennis van de wereld, aan kennis over 
de structuur van verhalende, informatieve en andere boeken, aan concentratie, aan 
bevordering van fantasie en interesse. Ook moderne, rijk geïllustreerde informatieboeken 
zijn geschikt om voor te lezen. 
 
Een mogelijke werkwijze: 

 Laat de kaft zien. Vraag de leerlingen waarover het boek volgens hen gaat. Vraag wat ze 
al weten over dat onderwerp. 

 Lees (een deel van) het boek voor de eerste keer voor. Laat daarbij de foto’s zien (steeds 
alleen de foto waarover de tekst gaat; dek de rest af met de hand). 
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 Bespreek tijdens het voorlezen nieuwe woorden die de revue passeren. Wie weet wat 
dat woord betekent? Wie kent nog een woord dat daarop lijkt, dat hetzelfde betekent, 
dat het omgekeerde betekent? 

 Vraag na afloop wat de kinderen hebben geleerd van dit boek. Wat wisten ze eerst niet 
en nu wel? 

 Neem (een deel van) het boek voor de tweede keer door. Lees deze keer niet voor, maar 
laat steeds een foto zien en vraag de leerlingen wat daarop te zien is. Vraag door op 
details van de tekst die u eerst heeft voorgelezen. Wat hebben ze daarover gehoord toen 
u de tekst voorlas? Welke nieuwe woorden hebben ze toen geleerd? 

 
Meelezen met audio-ondersteuning 
Voor beginnende, dyslectische en andere zwakke lezers kan het meelezen met audio 
aantrekkelijk zijn. De audio maakt een natuurlijk leestempo mogelijk waarbij de leerling zich 
kan richten op de inhoud van het gelezene en niet alle aandacht uitgaat naar het decoderen 
van het schriftbeeld. Anders gezegd: het begrijpend lezen hoeft dan niet strijdend ten onder 
te gaan in het technisch lezen. De kinderen oefenen bij meelezen ook ongemerkt een aspect 
van voortgezet technisch lezen, namelijk het vlot en vloeiend lezen. 
Bij enkele boeken uit de Raar maar waar-pakketten is audio beschikbaar: 

 Raar maar waar-pakket 4-7 jaar: 
Boeken van series uit de reeks Corona AV+, die door middel van een boekcode voorzien 
zijn van allerlei online extra’s waaronder audio: 

- Regenboog (uit de serie Kijk eens omhoog ...) 

- Sterren (uit de serie Kijk eens omhoog ...) 

- Grote gravers (uit de serie Groot & sterk) 

- Grote vliegtuigen (uit de serie Groot & sterk) 
Boeken van series die opgenomen zijn in het online lezen-platform Leesplaneet,*) dat 
onder meer voorziet in een voorleesfunctie (met instelmogelijkheden voor spreektempo 
en karaoke-highlighting) en een dyslexielettertype: 

- Voedsel voor kleine beestjes (uit de Prikbord-serie Kleine beestjes) 

- Kinderen van kleine beestjes (uit de Prikbord-serie Kleine beestjes) 

 Raar maar waar-pakket 7-9 jaar: 
Boeken van series die opgenomen zijn in het online lezen-platform Leesplaneet*) (zie 
hiervoor): 

- Kwal (uit de serie Dieren in beeld) 

- Schorpioen (uit de serie Dieren in beeld) 

 Raar maar waar-pakket 9-11 jaar: 
Boeken van series die opgenomen zijn in het online lezen-platform Leesplaneet*) (zie 
hiervoor): 

- Robots, net mensen (uit de serie Robots in actie) 

- Robots, handig hoor! (uit de serie Robots in actie) 

- Geleiders en isolatoren (uit de serie Dit is elektriciteit!) 

- Een stroomkring maken (uit de serie Dit is elektriciteit!) 
 
 
*) Basisscholen kunnen tot 1 januari 2016 voor € 25 vrijblijvend kennismaken met Leesplaneet. Zie 

www.leesplaneet.nu.  

http://www.leesplaneet.nu/
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 Raar maar waar-pakket 10-14 jaar: 
Boeken van series die opgenomen zijn in het online lezen-platform Leesplaneet*) (zie 
hiervoor): 

- Een veranderlijke wereld: scheikunde (uit de serie Max Axiom in actie) 

- Wetenschap van de toekomst (uit de serie Dat verzin je niet!) 
Boeken waarbij KES-bestanden verkrijgbaar zijn voor de veelgebruikte en veelzijdige 
dyslexiesoftware Kurzweil: 

- Magnetisme (uit de serie Basisboek Science) 

- Micro-organismen (uit de serie Basisboek Science) 

- Wiskunde in het menselijk lichaam (uit de serie Wiskunde Wereld) 

- Wiskunde in de natuur (uit de serie Wiskunde Wereld) 

 
Woordenschatactiviteit (vanaf 7 jaar) 
Tijdens het klassikaal (voor)lezen kan de leerkracht mondeling ingaan op nieuwe of moeilijke 
woorden door vragen te stellen. Wat betekent ... eigenlijk? Wie weet een ander woord voor 
...? Dit is niet zozeer een werkvorm voor leesbevordering, maar het verwerven van nieuwe 
woordenschat (al dan niet via woordraadstrategieën) is wel onlosmakelijk met het 
leesproces verbonden. 
Daarnaast kunt u kinderen vanaf ongeveer 7 jaar na afloop van het lezen een schriftelijke 
woordenschatactiviteit laten doen. Deze kunt u uiteraard combineren met andere 
werkvormen. 
Enkele mogelijkheden hiervoor die de leerkracht weinig voorbereidingstijd kosten: 

 Galgje (kan ook in groepjes of klassikaal worden gedaan) 

 Woordweb 
De leerlingen maken een woordweb van woorden die iets met elkaar te maken hebben 

 Wat hoort bij wat? 
De leerlingen zoeken bij woorden de juiste omschrijving, of zoeken bij een omschrijving 
het juiste woord. Hiervoor kunt u gebruik maken van de woordenlijst die achterin elk 
Corona-boek te vinden is. U hoeft dan geen inhoudelijke voorbereiding te doen, maar 
moet wel een nette lijst met keuzemogelijkheden voor de leerlingen maken 
(overschrijven, overtypen of kopiëren en knippen). 

 In eigen woorden 
De leerlingen omschrijven wat een woord betekent. Om dit voor te structureren kunt u 
ze leren werken met vaste beginformules: (dingen) Een ... gebruik je om ... (mensen) Een 
... is iemand die ... (werkwoorden/doe-woorden) Als je (iemand/iets) ..., dan ... 

 Met andere woorden (synoniemen) 

 Het omgekeerde (antoniemen) 
Dit is meestal alleen bij een enkel woord mogelijk. 

 
 
*) Basisscholen kunnen tot 1 januari 2016 voor € 25 vrijblijvend kennismaken met Leesplaneet. Zie 

www.leesplaneet.nu. 

  

http://www.leesplaneet.nu/


 Lessuggesties Raar maar waar-pakketten 4 

 

 © Ars Scribendi Uitgeverij 

 Werkwoordsvormen 
Afhankelijk van hoe ver de leerlingen zijn met de werkwoordstijden en het 
werkwoordschema kunt u ze de nieuwe of moeilijke werkwoorden laten vervoegen. 
Maak een leeg voorbeeldschema met aparte kolommen voor elke vorm die de leerlingen 
kennen.Maak hiervan enkele kopieën en laat de kinderen dit schema in een schrift of op 
een blaadje overnemen. Ze beginnen voor elk werkwoord een nieuwe regel. Eventueel 
kan dit schema een ‘groeimodel’ worden waarin ze steeds nieuwe werkwoorden 
toevoegen die ze tijdens het lezen tegenkomen. 

 Groot, groter, grootst 
Als de trappen van vergelijking behandeld zijn, kunt u iets dergelijks doen met nieuwe 
bijvoeglijke naamwoorden. Deze komen wel minder vaak voor dan nieuwe 
werkwoorden. 

 
Wie weet...? 
De leerkracht vraagt naar een wetenswaardigheid die in het boek voorkomt. De leerlingen 
die het boek gelezen hebben – of gaan lezen – gaan op zoek naar het antwoord op die vraag. 
Als de vraag van de leerkracht dicht bij de informatie in het boek blijft, volgt een kort 
verwerkingsproces. Maar de leerkracht kan ook vragen naar iets waarvoor de leerlingen 
behalve het boek meer informatiebronnen moeten raadplegen (boeken, internet, 
bekenden). Daarmee kunt u de interesse van de leerlingen in het onderwerp aanwakkeren. 
De kinderen kunnen dan ook laten zien hoe ze aan hun antwoord zijn gekomen, 
afbeeldingen of voorwerpen meenemen etc. 

 
Wist je dat...? 
Een werkvorm voor klassikaal werk, groepswerk of tweetallen; inhoudelijk gezien de 
tegenhanger van de werkvorm Wie weet...? 
Een leerling vertelt aan de anderen over één of meer wetenswaardigheden uit het boek dat 
ze gelezen hebben. De andere leerlingen mogen vragen hierover stellen. Daarna is de 
volgende aan de beurt om iets interessants te vertellen uit het boek dat hij gelezen heeft. 

 
Onderwerpenweb 
Geen woordweb, maar een web van onderwerpen dat u met de klas of met een groepje 
opstelt. Deze werkvorm is een leuke manier om meer boeken uit het Raar maar waar-pakket 
aan bod te laten komen. 

 Kies een onderwerp uit het domein natuur & milieu of het domein techniek & 
wetenschap, bijvoorbeeld robots, ongewervelde dieren, grote voertuigen, landschappen 
of het heelal. 

 Vraag aan de leerlingen wat ze over dat onderwerp kunnen vertellen en orden die 
informatie in een web. Kinderen die verschillende boeken uit het pakket hebben gelezen, 
zullen verschillende dingen noemen. 

 Vraag steeds aan de kinderen hoe ze aan hun informatie komen en noteer de boektitels 
in een lijstje. 

 Loop aan het eind de lijst met boektitels langs en vraag wie dat boek ook zouden willen 
lezen. 
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Boekenkring 
Bij de boekenkring presenteren leerkracht en leerlingen in een kring boeken aan elkaar. De 
werkvorm is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Hij is kleinschaliger, informeler en minder 
stressveroorzakend dan een boekbespreking. 
 
U verzorgt zelf twee bijdragen aan de boekenkring, waaronder tenminste één 
boekpresentatie. Vooraf, tijdens het vrij lezen, geeft u drie of vier leerlingen de opdracht om 
ook een bijdrage voor te bereiden. Laat oudere kinderen deze afspraken noteren. Hun 
bijdrage kan bijvoorbeeld zijn: 

 Vertellen wat je aan het lezen bent (of wat er wordt voorgelezen) 

 Vertellen over iets nieuws dat je hebt gelezen in een boek 

 Een stukje uit een boek voorlezen en de bijbehorende illustraties laten zien 

 Presentatie van een (gedeeltelijk) gelezen boek 
Na een inleiding door de leerkracht bestaat de presentatie door de leerling uit de 
volgende onderdelen: 
1 het boek laten zien, de titel en de maker(s) noemen 
2 kort vertellen waar het boek over gaat en wat je van het boek vindt 
3 een stukje voorlezen en vertellen waar dit stukje thuishoort in het boek 
4 een illustratie laten zien en vertellen waar deze thuishoort in het boek 
5 vragen van de andere leerlingen beantwoorden, als die er zijn 
Tot slot vraagt de leerkracht wie het boek ook zouden willen lezen. 

 
Praten over boeken 
Er zijn verschillende manieren om te praten over boeken (zie ook de werkvormen 
Boekenkring en Boekbespreking), maar hier wordt bedoeld het praten over boeken zoals 
aanbevolen door Aidan Chambers. Doel hiervan is dat de leerlingen meningen uitwisselen en 
van elkaar leren. Jos Walta heeft een vereenvoudigde variant op Chambers’ aanpak 
uitgewerkt. Die variant nemen we hier min of meer over, toegespitst op informatieboeken. 
 
Het is de bedoeling dat achtereenvolgens uit elke rubriek A, B en C één vraag besproken 
wordt. 
Bij kinderen tot 8 à 9 jaar kunt u zich eventueel beperken tot de rubrieken A en B. 
A Eerste reacties 

Kies – eventueel op voorstel van een leerling – één van de volgende vragen: 

 Wat vind je bijzonder aan dit boek? 

 Wat vind je raar? 

 Wat vind je moeilijk? 

 Wat snap je niet? 

 Is er een stuk dat je vervelend vond? 

 Kun je een interessant stuk noemen? 

 Weet je nog een grappig stuk? 

 Is er iets dat je nooit in een ander boek bent tegenegekomen? 

 Denk je bij dit onderwerp ook andere onderwerpen? 
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B Praten over de inhoud 
Kies – eventueel op voorstel van een leerling – één van de volgende vragen: 

 Wat? 

- Wat is het onderwerp van dit boek? 

- Wat is het belangrijkste dat verteld wordt? 

- Welke dingen vind je interessant? 

- Heb je uit dit boek iets nieuws geleerd? 

- Kies een onderwerpje uit. Wat kun je over dit onderwerpje vertellen? 

 Waar? 

- Over welke plek(ken) in de wereld gaat het boek? 

- Is de plek belangrijk? 

 Wanneer? (alleen bij enkele boeken uit Raar maar waar-pakket 9-11 jaar en 10-14 
jaar) 

- Over welke tijd gaat het in dit boek? 

- Bestaan de dingen die beschreven worden nu nog steeds? 
C Praten over opbouw en genre 

Kies – eventueel op voorstel van een leerling – één van de volgende vragen: 

 Over de uitgave 

- Toen je de kaft zag, wat dacht je toen over het boek? 

- Passen de illustraties bij de informatie? 

- Hoe vind je de tekst op de bladzijde staan? 

- Welke illustratie spreekt je het meest aan? 

- Als je de inhoudspagina voorin nog eens leest, vind je dat die goed weergeeft 
waar het boek over gaat? 

 Over het lezen 

- Zag je tijdens het lezen dingen voor je ogen gebeuren? 

- Heb je het boek achter elkaar uitgelezen of in kleine stukjes? 

- Is dit een boek om vlug te lezen of juist langzaam? 

- Wist je al snel hoe het boek verder zou gaan? 

 Over de schrijver en de stijl 

- Gebruikt de schrijver moeilijke woorden? 

- Zijn er veel lange zinnen in het boek? 

- Als jij dit boek had geschreven, wat had je dan anders gedaan? 

- Als de schrijver hier op bezoek was, wat zou je dan willen vragen? 

 Over het genre 

- Welke kenmerken horen typisch bij dit soort boeken? 

 Over je waardering 

- Wat zou je over dit boek tegen je vrienden vertellen? 

- Aan wie zou je het boek aanraden? 

- Welk cijfer zou je dit boek geven? 
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Boekbespreking (vanaf 9 jaar) 
De boekbespreking is een werkvorm die vrij veel de leerling vraagt. Anders dan bij een 
‘gewone’ spreekbeurt hoeft de leerling niet zelf een onderwerp te kiezen; dat scheelt veel 
stress. Maar een boekbespreking is wel, net als een spreekbeurt, een oefening in het vrijuit, 
duidelijk en onderhoudend presenteren voor een groep. De leerling moet zich dus én 
concentreren op de inhoud van wat hij vertelt, én op de manier waarop hij het vertelt. 
 
U kunt de leerlingen houvast geven met een werkschema met bijvoorbeeld de volgende 
opbouw (werk deze suggesties uit op een A4, op een manier die aansluit bij wat uw 
leerlingen gewend zijn). 
A Voorbereiding: 

 Vóór het lezen noteren de leerlingen voor zichzelf: 

- de titel en de naam van de schrijver(s) 

- het onderwerp van het boek 

- waarom ze het boek hebben gekozen 

- wat ze in het boek te weten willen komen 

 Tijdens het lezen noteren de leerlingen voor zichzelf: 

- wat voor nieuws ze in het boek te weten komen 

 Na het lezen maken de leerlingen een spiekbrief voor hun boekbespreking. Daarop 
noteren ze: 

- inleiding: 
o (zie boven) de titel en de naam van de schrijver(s) 
o (zie boven) het onderwerp van het boek 
o (zie boven) waarom ze het boek hebben gekozen 

- kern: 
o (zie boven) wat voor nieuws ze in het boek te weten zijn gekomen 
o wat ze uit het boek willen voorlezen of laten zien 
o wat ze van het boek vonden 
o waarom ze dit vonden 

- afsluiting: 
o of de toehoorders vragen hebben 

B Uitvoering: 

 De leerling houdt zijn boekbespreking en beantwoordt na afloop vragen. 

 U vraagt de toehoorders wat ze van de boekbespreking hebben geleerd. Zo worden 
boekbesprekingen over informatieboeken onderdeel van uw lessen wereldoriëntatie 
en worden boekbesprekingen voor alle leerlingen, ook voor de toehoorders, 
betekenisvol. 
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Leeslogboek (vanaf 7 jaar) 
Leerlingen hebben vaak een hekel aan het maken van een samenvatting. Ze vinden dat niet 
alleen soms moeilijk. Verder ervaren leerlingen het lezen van een informatief boek wél als 
betekenisvol – ze steken immers iets interessants op – maar zien ze een samenvatting als 
een puur schoolse bezigheid zonder meerwaarde voor henzelf. Dat leerkrachten het 
samenvatten van en nadenken over een gelezen boek leerzaam vinden, is aan hen niet 
besteed. Het leeslogboek is een laagdrempelig alternatief voor een samenvatting. 
De werkwijze kan zijn als volgt (stem deze suggestie zelf af op wat uw leerlingen gewend 
zijn). 

 De leerlingen lezen boeken individueel of in duo’s. 

 Na afloop verwerken ze de boeken in hun leeslogboek. Hierin noteren ze per boek: 

- de titel en de naam van de schrijver(s) 

- wat ze van het boek vonden 
De kinderen kunnen dit aangeven met een kleur, met een plaatje (stempel of sticker), 
kiezen omschrijvingen uit een lijst (mooi, spannend, naar, grappig, droevig, saai, lief, 
schattig, moeilijk, makkelijk etc.) of geven een rapportcijfer. 

 
Kort leesverslag (vanaf 8 à 9 jaar) 
Een leesverslag is nog steeds geen samenvatting, maar vergt iets meer van de leerling dan 
een leeslogboek. 
 
De volgende werkwijze is mogelijk (werk deze suggestie concreet uit op een A4’tje, met 
rekening houdend met wat uw leerlingen gewend zijn). 

 De leerlingen lezen boeken individueel of in duo’s. 

 Na afloop verwerken ze de boeken in hun leeslogboek. Hierin noteren ze per boek: 

- de titel en de naam van de schrijver(s) 

- waarom ze het boek hebben gekozen: 
Ik heb dit boek gekozen, omdat ... 

- wat ze van het boek hebben geleerd: 
Door dit boek weet ik nu wat ... 
Door dit boek weet ik nu hoe ... 
Door dit boek weet ik nu waarom ... 
Door dit boek weet ik nu dat ... 

- wat ze van het boek vonden 
De kinderen kiezen hiervoor omschrijvingen uit een lijst (mooi, spannend, naar, 
grappig, droevig, saai, lief, schattig, moeilijk, makkelijk etc.), geven een rapportcijfer 
of geven hun mening eventueel in eigen woorden. 

- waarom ze dit vonden: 
Ik vond dit boek ... want ... 
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Uitgebreid leesverslag (vanaf 10 à 11 jaar) 
Een uitgebreid leesverslag gaat nog weer een stap verder dan een kort leesverslag, maar 
vraagt van de leerlingen nog steeds geen samenvatting. Ze hoeven niet alle belangrijke 
inhoud van het boek weer te geven, alleen die gedeelten die hen persoonlijk hebben 
geraakt. Het gaat met andere woorden ook bij deze werkvorm in de eerste plaats om 
leesmotivatie. 
 
De leerlingen kunnen bijvoorbeeld per boek noteren (ook dit zijn weer suggesties die u 
concreet voor uw eigen leerlingen dient uit te werken op een A4’tje): 
A Vóór het lezen: 

 de titel en de naam van de schrijver(s) 

 het onderwerp van het boek 

 waarom ze het boek hebben gekozen 

 (voor zichzelf:) wat ze in het boek te weten willen komen 
B Tijdens het lezen: 

 (voor zichzelf:) wat voor nieuws ze in het boek te weten komen 
C Na het lezen: 

 wat voor nieuws ze in het boek te weten zijn gekomen 

 wat ze van het boek vonden 

 waarom ze dit vonden 
Tot slot kijken ze hun leesverslag na. 
Eventueel zetten ze foto’s bij de tekst of maken ze er tekeningen bij. 
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Bijlage: Raar maar waar-pakketten 
Corona heeft voor de Kinderboekenweek 2015 vier pakketten samengesteld met aansprekende, nieuwsgierig 
makende informatieboeken over de thema’s natuur & milieu en techniek & wetenschap: 
 
KBW1501 – Raar maar waar-pakket 4-7 jaar 
 

boek serie reeks 
Regenboog Kijk eens omhoog ... Corona AV+ 
Sterren Kijk eens omhoog ... Corona AV+ 
Grote gravers Groot & sterk Corona AV+ 
Grote vliegtuigen Groot & sterk Corona AV+ 
Het weer Prikbord Plus+ Prikbord 
Materialen vergelijken Prikbord Plus+ Prikbord 
Vulkanen Landschappen Prikbord 
Grotten Landschappen Prikbord 
Voedsel voor kleine beestjes*) Kleine beestjes Prikbord 
Kinderen van kleine beestjes*) Kleine beestjes Prikbord 
 
 
KBW1502 – Raar maar waar-pakket 7-9 jaar 
 

boek serie reeks 
Op rails! GIGA-Machines Mijn eerste docu-boek 
Redden! GIGA-Machines Mijn eerste docu-boek 
Glas Besparen, hergebruiken, recyclen Mijn eerste docu-boek 
Plastic Besparen, hergebruiken, recyclen Mijn eerste docu-boek 
Koraalriffen Wat zijn ...? Mijn eerste docu-boek 
Vulkanen Wat zijn ...? Mijn eerste docu-boek 
De planeten Ruimteverkenner Mijn eerste docu-boek 
De zon Ruimteverkenner Mijn eerste docu-boek 
Sprinkhaan Kleine beestjes Mijn eerste docu-boek 
Pissebed Kleine beestjes Mijn eerste docu-boek 
Het weer voorspellen  Weerverkenner Mijn eerste docu-boek 
Sneeuw Weerverkenner Mijn eerste docu-boek 
Bloemen Planten Mijn eerste docu-boek 
Zaad Planten Mijn eerste docu-boek 
Van Joey tot Kangoeroe De kringloop van het leven  
Van Ei tot Zeepaard  De kringloop van het leven  
Cornflakes Hoe wordt ... gemaakt? Mijn eerste docu-boek 
T-shirts Hoe wordt ... gemaakt? Mijn eerste docu-boek 
Kwal*) Dieren in beeld Mijn eerste docu-boek 
Schorpioen*) Dieren in beeld Mijn eerste docu-boek 
 
 
*) Dit boek is ook beschikbaar in de online leesomgeving Leesplaneet. Zie www.leesplaneet.nu. 
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boek serie reeks 
Robots, net mensen*) Robots in actie  
Robots, handig hoor! *) Robots in actie  
Hoe werkt een helikopter? Hoe werkt het?  
Hoe werkt een raket? Hoe werkt het?  
Het zand Verscholen in ...  
Takelen met Robbie en Robine Maak je eigen machines  
Tornado Extreem weer Lees & weet meer 
Geleiders en isolatoren*) Dit is elektriciteit! Lees & weet meer 
Een stroomkring maken*) Dit is elektriciteit! Lees & weet meer 
Sterk en zwak Tegenstellingen bij dieren  
Slim en simpel Tegenstellingen bij dieren  
Mummies Van dichtbij  
Dodelijke spinnen Van dichtbij  
Beestjes die helpen Opgepast, beestjes!  
Beestjes die op ons leven Opgepast, beestjes!  
 
 
KBW1501 – Raar maar waar-pakket 10-14 jaar 
 

boek serie 
Een veranderlijke wereld: scheikunde*) Max Axiom in actie 
Magnetisme**) Basisboek Science 
Micro-organismen** 

) 
Basisboek Science 

Insecten ZOOM! 
Oceaandieren ZOOM! 
Vind het uit! Rubiks kubus etcetera 
Wiskunde in het menselijk lichaam**) Wiskunde Wereld 
Wiskunde in de natuur**) Wiskunde Wereld 
Ruimteschepen en de reis door het heelal Schitterend heelal 
Sterrenstelsels en het op hol geslagen heelal Schitterend heelal 
Amerika voor Columbus Technologie in de oudheid 
Van fotografie tot elektriciteit Keerpunten in de wetenschap 
Wetenschap van de toekomst? *) Dat verzin je niet! 
 
*) Dit boek is ook beschikbaar in de online leesomgeving Leesplaneet. Zie www.leesplaneet.nu. 
**) Hierbij zijn KES-bestanden voor het dyslexieprogramma Kurzweil verkrijgbaar. Met dit programma kan o.a. 

audio van de complete tekst op de computer worden afgespeeld. Zie www.arsscribendi.nl/kes. 
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