
De boekenkast

DE BOEKENKAST 
VAN FONS
De boekenkast van Fons groeit. Een greep uit de favoriete boeken 
van Fons van het moment, gaande van kinder- en jeugdboeken tot 
educatieve publicaties.

Van de redactie

De wind wijst de weg
Wouter Klootwijk 

(9 - 11 jaar)

Wat blijft er over na een klimaatramp? Ver-
trouwen op de natuur en op elkaar, zo blijkt 
uit dit eenvoudige, subtiele maar prachtige 
kleinood van Wouter Koolwijk. Dit boek is 
een troost tussen alle doemberichten over de 
klimaatopwarming. Het doet geloven dat de 
mens uiteindelijk wel z’n weg weer vindt, wat 
er ook gebeurt. Ideaal als vertrekpunt of  als 
aanvulling bij een thema over het klimaat. Of  
om het gesprek over het belang van respect 
voor elkaar en voor de natuur aan te gaan. 

De wind wijst de weg (Wouter Klootwijk) 
verscheen bij Leopold, € 15,99 

ISBN 9789025880873

De knaap,  
de knecht, de meid, 

de moord
Mark Tijsmans
(10 - 12 jaar)

Mark Tijsmans heeft onder-
tussen al heel wat historische 
jeugdromans op zijn palmares, 
waarbij de slapstick nooit ver 
weg is. Zijn nieuwste boek is een 
detective die zich afspeelt tijdens 
de jaarwisseling van 1299 op 
1300. De drie personages uit 
de titel assisteren Vader Vergi-
lius bij het onderzoek naar een 
aantal mysterieuze moorden 
die gebeuren op het kasteel van 
Graaf  Constantijn van Heuvel-
land. Het boek is een spannende 
pageturner die lezers vanaf  10 
jaar (en ook volwassen fans) niet 
snel zullen wegleggen. Ook een 
ideaal boek om voor te lezen in 
het vijfde en zesde leerjaar! 

De knaap, de knecht,  
de meid, de moord  

(Mark Tijsmans) verscheen  
bij Pelckmans, € 17,00
ISBN 9789463833189
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Uit het niets
Aline Sax 

(vanaf  13 tot 15 jaar) 

Stel je voor dat je plots ont-
waakt op een luchthaven nadat 
een natuurramp de rest van de 
planeet vernietigd heeft en dat 
je geen herinneringen meer hebt 
aan je leven voor de ramp. Het 
overkomt het hoofdpersonage 
Elisabeth in Uit het niets. Dit 
boek klinkt als een dystopisch 
verhaal, maar gaat eigenlijk veel 
meer over de kracht van herinne-
ringen. “Herinneringen en erva-
ringen maken je tot wie je bent”, 
is immers het centrale idee van 
het boek. Maar wat als blijkt 
dat je net voor je herinneringen 
wegloopt? Met Uit het niets slaat 
Aline Sax thematisch een wat 
andere weg in dan de histori-
sche verhalen waar we haar van 
kennen, maar ze levert desalniet-
temin een fascinerend en heel 
toegankelijk boek af. Interessant 
om te tippen voor lezers die wat 
moeilijker over de streep te trek-
ken zijn, vanwege de spanning 
en het hoge verteltempo. 

Uit het niets (Aline Sax) 
verscheen bij Davidsfonds/

Infodok, € 15,99
ISBN 9789002274343

In het bos -  
mijn eerste  

survival-groeiboek - 

Goedele Ghijsen en  
Valesca Van Waveren 

(eerste lezers) 

Niets is zo fijn voor eerste lezers 
als gaandeweg ontdekken hoe 
ze steeds vlotter lezen en meer 
begrijpen. Leesgroeiboeken zijn 
al langer een populair genre op 
de markt: zo’n boek begint op 
AVI Start-niveau en naarmate 
het verhaal vordert, wordt het 
AVI-niveau complexer. Dit boek is 
een mooie aanvulling binnen die 
categorie, want het combineert 
leren lezen met een inhoudelijk 
uitdagend thema, namelijk de 
survivaltocht van Sem en Noor 
in het bos. Hun verhaal wordt 
afgewisseld met leuke tips, zoals 
‘Hoe maak je een fluitje?’ of  ‘Hoe 
weet je hoe laat de zon onder-
gaat?’. Op die manier kan je in 
het eerste leerjaar het thema 
natuur en bos combineren met 
leren lezen: een leuke survi-
val-uitdaging op zich! 

In het bos - mijn eerste  
survival-groeiboek (Goedele 
Ghijsen en illustraties van  

Valesca Van Waveren) verscheen 
bij Davidsfonds/Infodok,  

€ 19,99
ISBN 9789002272615

Het kleine huis 
bij de rivier

Selma Noort
(vanaf  8 jaar) 

“Zolang we maar samen blijven.” 
Deze boodschap staat centraal 
in het nieuwste boek van Selma 
Noort, dat dramatisch begint 
met de centrale gebeurtenis 
uit het boek: een vrachtwa-
gen rijdt in op de slaapkamer 
van het hoofdpersonage Joes. 
Die gebeurtenis hangt als een 
schaduw over het rustige relaas 
van de familie Van Rijn, die 
samen in vijf  kleine huisjes langs 
de oever van een rivier wonen. 
De straat van de huisjes wordt 
gebruikt als sluipweg voor auto’s 
en vrachtverkeer. Ondertussen 
wordt een eindje verder gewerkt 
aan de oplossing die de rust 
in de straat van de familie Van 
Rijn zal terugbrengen: een brug 
langs waar het verkeer omgeleid 
zal worden. Daarvoor worden 
echter een aantal bewoners uit 
de omgeving onteigend. Door die 
gebeurtenissen dringt de maat-
schappelijke realiteit het warme 
familieleven binnen. Dit verhaal 
blinkt stilistisch en inhoudelijk 
uit in zijn eenvoud. Een aanrader 
voor iedereen vanaf  8 jaar. 

Het kleine huis bij de rivier 
(Selma Noort) verscheen bij 

Leopold, € 15,99
ISBN 9789025881504



Kleuterleerkracht
Eva Dierickx en Astrid Koelman

Wat doe je als je niet meteen 
het naslagwerk vindt waar je 
naar op zoek bent? Dan schrijf  
je het toch gewoon zelf, dachten 
lerarenopleider Eva Dierickx en 
kleuterleerkracht Astrid Koel-
man. Zo kwam Kleuterleerkracht 
tot stand, een verrassend veelzij-
dig boek over sterk kleuteronder-
wijs, met zowel aandacht voor 
wetenschappelijk onderzoek als 
voor verhalen uit de school- en 
klaspraktijk. Daardoor komt 
iedereen aan z’n trekken: van 
de ervaren kleuterleerkracht 
die graag wat meer evidence 
informed aan de slag wil, tot de 
pas afgestudeerde leerkracht of  
leraar in opleiding die vooral op 
zoek is naar tips en ideeën om 
aan de slag te gaan met pakweg 
time-outs, executieve functies of  
kleuters met een andere thuis-
taal. Kleuterleerkracht is een boek 
dat prikkelt, uitdaagt en aan het 
denken zet - en daardoor een 
boek dat bij geen enkele kleuter-
leerkracht thuis mag ontbreken. 
Niet ergens diep in de boeken-
kast, maar binnen handbereik op 
je bureau.

Kleuterleerkracht (Eva Dierickx 
en Astrid Koelman) verscheen 
bij Academia Press, € 29,99.

ISBN 9789401476478

Wat gebeurt er in 
het Nederlands!?

Nicoline van der Sijs,  
Lauren Fonteyn en Marten  

van der Meulen (red.)

Vaak wordt het vak Nederlands 
door leerlingen niet meteen als 
het spannendste of  boeiendste 
schoolvak bestempeld. Best 
wel jammer eigenlijk, want 
intussen gebeuren er bijzonder 
interessante dingen in zowel 
het Nederlands zelf  als in het 
onderzoek naar het Nederlands. 
Wie dat onderzoek enigszins 
wil opvolgen en niet aan een 
universiteit of  hogeschool is ver-
bonden, stond tot voor kort voor 
een moeilijke opdracht, maar 
dankzij de bundel Wat gebeurt er 
in het Nederlands?! kun je nu op 
een makkelijke manier inzicht 
krijgen in wat voor onderzoek er 
over het Nederlands zoal gevoerd 
wordt. In het boek vertellen 60 
gerenommeerde en aankomen-
de onderzoekers uit Nederland, 
Vlaanderen en Suriname over 
allerlei kleine en grotere thema’s 
binnen het Nederlands. Een en al 
taalverwondering!

Wat gebeurt er in het  
Nederlands?! (Nicoline van der 
Sijs, Lauren Fonteyn en Marten 
van der Meulen) verscheen bij 
Sterck & De Vreese, € 24,95

ISBN 9789056158033

De boekenkast

Het boek
van Fatima

Fatima Noori

Een groots verhaal in een klein 
boekje. Fatima Noori was 8 jaar 
toen ze met haar gezin uit Af-
ghanistan vluchtte. Nu, op haar 
dertiende, pent ze haar verhaal 
neer. Wat je te lezen krijgt, is het 
relaas van hun tocht. De belang-
rijkste drijfveer van Fatima met 
haar boek is laten zien dat vluch-
telingen niet zomaar gelukzoe-
kers zijn, maar dat er achter elke 
vlucht een verhaal van mensen 
schuilt. Aan de schrijfstijl merk 
je dat dit boek door een jonge 
auteur geschreven is. Dat maakt 
het boek net heel waardevol om 
in te zetten bij leerlingen van 
dezelfde leeftijd. Het verhaal is 
ook erg geschikt om te gebruiken 
in OKAN-klassen. 

Het boek van Fatima  
(Fatima Noori) verscheen  

bij Davidsfonds / 
 Infodok, € 15,99

ISBN 9789002274350


