
DE BOEKENKAST 
VAN FONS
De boekenkast van Fons groeit. 
In onze nieuwe rubriek De 
boekenkast van Fons stelt Fons 
zijn favoriete boeken van het 
moment aan je voor. Een greep 
uit het recente boekenaanbod, 
gaande van kinder- en 
jeugdboeken tot educatieve 
publicaties. Van de redactie

De boekenkast

Game over
Frank Geleyn 

In elke klas van het secundair 
onderwijs zitten er wel een 
aantal fervente gamers.  Au-
teur Frank Geleyn putte uit 
eigen ervaring als leraar voor 
zijn nieuwste boek, want het 
hoofdpersonage Matteo is een 
topgamer. Hij is gefocust op het 
verbeteren van zijn vaardighe-
den, waardoor hij tot diep in de 
nacht gamet met slaaptekort en 
spijbelen tot gevolg. Van de ene 
dag op de andere grijpen twee 
stevige handen hem van achter 
zijn computer weg en belandt 
hij in een verbeteringsinstelling 
voor onhandelbare jongeren om 
hem van zijn gameverslaving af  
te krijgen. Maar is de instelling 
wel wat ze beweert te zijn? Welke 
achterliggende bedoelingen 
schuilen er achter zijn verblijf? 
Game over is een thriller voor le-
zers vanaf  12 jaar. Het boek ver-
scheen in de reeks Lekker lezen. 
Dat zijn dunne, (ont)spannende 
boeken met herkenbare verhalen 
voor jongeren. De taal is helder 
en eenvoudig. Ideaal voor lezers 
in de klas die over de streep 
moeten worden getrokken. 

Game over (Frank Geleyn)  
verscheen bij De Eenhoorn,  

€ 15,95
ISBN 9789462914308

ABZzz –  
Een slaapverwek-

kend alfabet
Isabel Minhós Martins 

& Yara Kono

Heb je moeilijke slapers in de 
klas of  thuis? Dan is dit boek 
misschien iets voor jou. Dit is 
een ABC-slaapboek dat slaap-
verwekkender wordt naarmate 
je verder in het alfabet komt. 
Elke letter staat voor iets dat 
met slaap te maken heeft: de A 
van alert, de D van droom, de W 
van winterslaap,… Bij de G van 
gapen, konden wij onze geeuw 
zelf  niet onderdrukken, dus het 
beoogde effect wordt zeker be-
reikt. Benieuwd of  het ook voor 
jouw kleuters thuis of  in de klas 
werkt! ABZzzz verscheen bij Boy-
cott Books, een nieuwe uitgeverij 
die zich richt op het uitgeven van 
prentenboeken van uitzonderlijke 
kwaliteit. Boycott Books geeft 
internationale illustratoren de 
kans om hun prentenboek in het 
Nederlands te laten verschijnen. 

ABZzz –
 Een slaapverwekkend alfabet 

(Isabel Minhós Martins  
& Yara Kono)  

verscheen bij Boycott Books,  
€ 15,95

ISBN 9789492986160
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Effectieve feedback 
in het onderwijs

Jan Coppieters

Een leraar wil de leerwinst van 
zijn leerlingen vergroten. De 
belangrijkste actie om dat te 
doen? Het geven van effectieve 
feedback. Zo kan je met de juiste 
werkvormen inschatten waar 
leerlingen staan in hun leerpro-
ces. Denk daarbij aan: wisbord-
jes, ‘bliksembeurten’ of  gewoon 
de afgewerkte producten ophan-
gen in het klaslokaal en erover in 
gesprek gaan. Dit boek verza-
melt haalbare acties waardoor je 
meer impact krijgt op het leren 
van je leerlingen. En dankzij de 
vele QR-codes met links naar 
voorbeelden maakt Coppieters 
van dit boek een écht praktijk-
handboek voor de leraar.

Effectieve feedback in het  
onderwijs (Jan Coppieters) 
verscheen bij Acco, € 29,90

ISBN 9789463792677

De kleine prins
Agnès de Lestrade 
& Valeria Docampo 

‘Van 5 tot 105 jaar’, zo zegt 
de website van uitgeverij De 
Eenhoorn over deze fraaie 
bewerking van Le petit prince 
van Antoine de Saint-Exupéry. 
Daar is geen letter van gelogen, 
want De kleine prins - zowel in 
de originele versie als in deze 
bewerking - is veel meer dan een 
kinderboek. De prachtige teke-
ningen van illustratrice Valeria 
Docampo voeren de boventoon 
in De kleine prins, en trekken 
de aandacht bijna volledig naar 
zich toe. Gelukkig nog nét niet 
helemaal, want het zou zonde 
zijn om de herinterpretatie van 
Saint-Exupéry’s klassieker door 
Agnès de Lestrade te missen. 
Het iconische verhaal over 
liefde, vriendschap en het kind 
in jezelf  bewaren wordt op een 
krachtige en ontroerende manier 
geherinterpreteerd, en zorgt in 
combinatie met het intrigerende 
kleurenpalet van de bijbehorende 
tekeningen voor een beklijvende 
leeservaring. Wie ermee aan slag 
wil in de klas, vindt bovendien 
op de site van de uitgeverij een 
aantal boeiende lestips terug.

De kleine prins (Agnès de 
Lestrade & Valeria Docampo) 
verscheen bij De Eenhoorn, 

€ 18,95
ISBN 9789462913622

LESTIPS:
https://www.eenhoorn.be/nl/

de-kleine-prins.html 

Sprookjes met de 
kleur van henna

Riet Wille 

Wie anderstalige leerlingen in 
de klas heeft, weet hoe moei-
lijk het is om verhalen uit hun 
cultuur aan te bieden. Wanneer 
je bijvoorbeeld rond het thema 
sprookjes werkt, is het fijn om 
ook eens een sprookje aan te 
bieden waarvan de roots niet in 
het westen liggen. In Sprookjes 
met de kleur van henna verza-
melde Riet Wille sprookjes uit 
Bulgarije, Marokko en Turkije. 
Ongetwijfeld doen de sprookjes 
over Nasreddin Hodja, houthak-
ker Hasan of  Rommada een her-
kenbare glimlach bij je leerlingen 
verschijnen. 

Sprookjes met de kleur van  
henna (Riet Wille) verscheen  

bij De Eenhoorn,  
€ 24,95

ISBN 9789462914384
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