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De zomer dat de liefde langzaam 
verdween

Het was zomer. Buiten zinderde de warmte, maar bij Roxie 
thuis was de sfeer koel. Haar papa en mama maakten 
steeds meer ruzie. Met het einde van de zomer kwam er 
een einde aan de liefde. Roxie raakt verstrikt in de strijd 
tussen haar ouders …

Met veel gevoel vertelt Roxie in dit hartverwarmende

boek hoe zij met de scheiding van haar ouders probeert 
te leven. Een (voor)leesboek voor jong en oud.

Auteur en illustrator: Kristel Naessens

NUR 274

ISBN 978 949 1740 75 6

32 pagina’s, hardcover

Juni 2020

€ 14,95

Open in gesprek

Samen met kinderen een kinderboek over (echt) 
scheiding lezen en bespreken kan kinderen helpen 
om belangrijke aspecten van scheiding uit te 
leggen. Een open geschreven boek als De zomer dat 
de liefde langzaam verdween geeft kinderen  
daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen of 
dingen te bespreken, die voor hen soms best 
moeilijk zijn om expliciet te maken. Ook omdat 
het boek is geschreven vanuit het gezichtspunt 
van het kind met een aantal rake en pijnlijke 
observaties.

Kristel Naessens

Het was zomer. Buiten zinderde de warmte, maar bij 

Roxie thuis was de sfeer koel. Haar papa en mama 

maakten steeds meer ruzie. Met het einde van de 

zomer kwam er een einde aan de liefde. Roxie raakt 

verstrikt in de strijd tussen haar ouders …

Met veel gevoel vertelt Roxie hoe zij met de 

scheiding van haar ouders probeert te leven.

Een (voor)leesboek voor jong en oud.
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Vlug vlug vlug!  

Snel! Dit verhaal start met wel duizend kilometer 
per uur. Opschieten, vlug, go ... De wekker gaat af 
en onze kleine held springt uit bed, stuitert het 
huis uit en het gehaast begint. Hij moet op tijd 
zijn om de bus te halen, vlug vlug vlug!  
En dan een boot en misschien zelfs een vliegtuig …
Maar is al die haast wel goed? Is het beter om de 
tijd te nemen, om te kijken naar het dromerige 
lieveheersbeestje, te luisteren naar vallende  
regendruppels of rustig te genieten van een  
boterham met jam …
Dit grappige boekje nodigt kinderen (en  
volwassenen) uit om de simpele genoegens  
van het leven te waarderen, die kleine alledaagse 
momenten die zo kostbaar zijn. Het is een aan-
moediging om het leven te vertragen! Een kans  
om ons af te vragen hoe we onze tijd, – door nood 
gedwongen of omdat we het graag willen – , echt 
rustig en genietend zouden kunnen besteden ...

Auteur/Illustrator: Clothilde Perrin

Vertaling: Jeroen Hoogerwerf

NUR 273

ISBN 978 94 91740 78 7

24 pagina’s, hardcover

Mei 2020

€ 14,95

Het bijzondere formaat van het boekje, op zijn Frans à 

l’Italienne, past zeer goed bij de notie van de tijd die 

eerst voortsnelt over de lengte van de pagina’s en  

vervolgens in traagheid belandt, en langzaam voort-

schrijdt terwijl je aandacht hebt voor de omgeving. 

Colthilde Perrin nodigt uit tot stilstaan, een gratis en 

onmisbare levenskunst om niet verpletterd te worden 

door het tikken van de klok! Een succes!  

- Emmanuelle Pelot, Bibliothecaris

Een boek dat ons levensritme in deze tijden vertaalt 

voor kinderen.  Het eerste deel gaat in een lange  

rechte zin als een racebaan. In het tweede deel breekt 

de snelheid abrupt af, speelt de tekst met de fantasie 

en gaat hij alle kanten op. De rijke illustraties spreken 

erg aan. Zowel volwassenen als kinderen zullen er 

baat bij hebben om samen na te denken over hun  

dagelijkse momenten die misschien helemaal niet zo 

vlug vlug vlug hoeven te zijn ...

- Frederique Letilleul, Lire sous Le Tilleul



Jasmijn en de wijsheid van de bomen 
 
Jasmijn gaat op zoek naar hond Boef die zich verstopt 
heeft in het bos.
Maar is ze groot, sterk en wijs genoeg om hem terug  
te vinden?
Misschien kunnen eekhoorn Max en de wijsheid van  
de bomen Jasmijn helpen.
Zoek je met hen mee?

Jasmijn en de wijsheid van de bomen biedt een prachtig 
geïllustreerd verhaal over een zoektocht naar zelfver-
trouwen, kracht, energie, wijsheid en naar hond Boef. 

Auteur: Cok van der Lee

Illustrator: Vera de Backker

NUR 273

ISBN 978 94 91740 82 4

24 pagina’s, hard cover

Juni 2020

€ 14,95
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Daar ben je nog veel te klein voor! 

Zo’n uitspraak zal zeker het zelfvertrouwen van kinderen niet bevorderen. In hun persoonlijke 

ontwikkeling is het van belang kinderen zelf te laten ontdekken wat ze wel al kunnen en waar ze 

nog even op moeten wachten. Het is gezond om te twijfelen aan de dingen en niet alles zeker te 

weten. Niet zeker weten maakt dat dingen nog open of een verrassing zijn!

Jasmijn ontdekt in het verhaal waar dat vertrouwen op jezelf in kan zitten en waar het vandaan 

komt. En ook hoe je zelfvertrouwen kunt opdoen: gewoon door de dingen te proberen!

En een beetje inzicht verkrijgen door eekhoorn Max en de wijsheid van de bomen is dan mooi 

meegenomen als een duwtje in de rug.
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Wandelgids naar vrijheid 
Filosofeer doeboek en teksten bij vrijheidvanamsterdam.nl

De Wandelgids naar vrijheid is een filosofeer doeboek dat 
speciaal is samengesteld bij de filosofische wandelroutes  
die op vrijheidvanamsterdam.nl te vinden zijn.
Bij ieder punt van de wandeling vind je extra filosofische 
vragen en opdrachten. Deze vragen en opdrachten zijn  
bedoeld voor leerkrachten en docenten die met groepjes 
kinderen de wandeling willen lopen en willen filosoferen 
over vrijheid, voor (groot)ouders die met hun (klein)  
kinderen het onderwerp vrijheid willen verkennen en  
verder voor iedereen die houdt van filosoferen.
Daarnaast tref je in dit boekje op papier de teksten aan die 
op vrijheidvanamsterdam.nl in audiovorm en in geschreven 
tekst te vinden zijn. Ook vind je twee plattegronden met 
daarop de twee delen van de route.
De teksten, vragen en opdrachten zijn geschreven voor  
iedereen vanaf ongeveer tien jaar.

Auteur: Nanda van Bodegraven

Redactie: Jeroen Hoogerwerf

NUR 270

ISBN 978 94 91740 77 0

96 pagina’s, paperback

April 2020

€ 12,50

ISBN 978 949 1740 77 0
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Wandelgids
naar vrijheid

Filosofeer doeboek en teksten 
bij vrijheidvanamsterdam.nl

Nanda van Bodegraven

Dit filosofeer doeboek is speciaal samengesteld bij de 
filosofische wandelroutes die op vrijheidvanamsterdam.nl 
te vinden zijn. 

Bij ieder punt van de wandeling vind je extra filosofische 
vragen en opdrachten. Deze vragen en opdrachten zijn 
bedoeld voor leerkrachten en docenten die met groepjes 
kinderen de wandeling willen lopen en willen filosoferen 
over vrijheid, voor (groot)ouders die met hun (klein)
kinderen het onderwerp vrijheid willen verkennen en verder 
voor iedereen die houdt van filosoferen. 

Daarnaast tref je in dit boekje op papier de teksten aan die 
op vrijheidvanamsterdam.nl in audiovorm en in geschreven 
tekst te vinden zijn. Ook vind je twee plattegronden met 
daarop de twee delen van de route. 

De teksten, vragen en opdrachten zijn geschreven voor 
iedereen vanaf ongeveer tien jaar.
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Twintig denkgereedschappen 
Samen filosoferen in de klas

De klassieker op het gebied van filosoferen met kinderen en 
jongeren van Philip Cam, Twenty Thinking Tools, is nu  
vertaald in het Nederlands! Twintig denkgereedschappen is 
ontworpen om de ontwikkeling van samenwerkend onder-
zoek in het onderwijs te ondersteunen door middel van het 
klassikale onderzoeksgesprek en het werken in kleine groepjes. 
Deze geeft je een introductie in de theorie en praktijk van 
samenwerkend onderzoek. Het biedt een eenvoudig te  
volgen leidraad voor de vaardigheden die leerlingen zullen 
verwerven terwijl ze leren problemen te onderzoeken en 
ideeën te verkennen. Naast voorbeelden uit de praktijk,  
bevat dit boek ook ondersteunende oefeningen en activiteiten.

Auteur: Philip Cam

Vertaling: Coen Hilbrink

104 pagina’s, hard cover

NUR 194

ISBN 978 949 1740 73 2

Mei 2020

€ 19,95

Twintig denkgereedschappen is ontworpen om de ontwikkeling van samenwerkend onderzoek
in het onderwijs te ondersteunen door middel van het klassikale onderzoeksgesprek en het werken
in kleine groepjes. Het boek geeft je een introductie in de theorie en praktijk van samenwerkend 
onderzoek. Het biedt een eenvoudig te volgen leidraad voor de vaardigheden die leerlingen zullen 
verwerven terwijl ze leren problemen te onderzoeken en ideeën te verkennen.

Beginnend met basisgereedschappen, laat Twintig denkgereedschappen zien hoe je
de mogelijkheden van leerlingen kunt versterken om …
• inzichtelijke vragen te stellen,
• problemen en kwesties vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken,
• meningsverschillen op een goede manier te onderzoeken,
• voorbeelden op de juiste manier te gebruiken,
• om noodzakelijk onderscheid te maken
• en in het algemeen om hun fantasierijke, conceptuele en logische vaardigheden te ontwikkelen.

De aanvullende en gevorderde gereedschappen laten je zien hoe je leerlingen kunt aanmoedigen 
om op passende wijze gebruik te maken van gereedschappen als Tegenvoorbeelden, Criteria, 
Generaliseren en Deductief redeneren. De gereedschappen dienen ook om onderscheid te kunnen 
maken tussen verschillende soorten vragen, voor het onderzoeken van meningsverschillen en voor 
het vastleggen van onderzoeksgesprekken. Twintig denkgereedschappen is een boek voor leerlingen 
van de vroege basisschooljaren tot en met het voortgezet onderwijs. Naast voorbeelden uit de 
praktijk, bevat dit boek ook ondersteunende oefeningen en activiteiten.

Philip Cam is opgeleid aan de Universiteit van Adelaide en de Universiteit van Oxford en is 
universitair hoofddocent aan de School of Philosophy aan de Universiteit van New South Wales. 
Philip heeft vele jaren ervaring aan de lerarenopleiding, zowel in Australië als in het buitenland. Hij 
heeft veel geschreven voor kinderen en leerkrachten en zijn werk is vertaald in verschillende talen. 
Philip is voorzitter van de Vereniging voor Filosofie voor Scholen van NSW en tevens voorzitter 
van het Asia-Pacific Philosophy Education Network for Democracy (APPEND), waarmee hij 
in samenwerking met UNESCO een reeks boeken heeft uitgegeven over filosofie, onderwijs, 
democratie en menselijke waarden.
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Samen filosoferen 
in de klas
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Over een hondje dat tegen de 
broek van de burgemeester plaste

De professor is zo druk met het uitvinden van een 
nieuwe machine dat hij vergeet om op tijd zijn 
hondje Peer uit te laten. Net als Peer op springen 
staat knoopt de professor een praatje aan met de 
burgemeester. Het praatje duurt te lang en Peer 
plast tegen de broek van de burgemeester … 
De professor gaat op zoek naar oplossingen voor 
het plasprobleem van Peer. Maar het lukt hem niet 
een oplossing te vinden. Gelukkig komt het buur-
meisje van de professor met een oplossing voor 
het plasprobleem van Peer.

Een mooi, grappig en soms ontroerend verhaal  
met als thema: ‘Je bent helemaal goed, precies  
zoals je bent!’

Auteur: Michel Linthorst

Illustrator: Angela Damen

NUR 273

32 pagina’s, hardcover

ISBN 978 94 91740 83 1

Oktober 2020

€ 14,95

Dit prentenboek is tot stand  
gekomen met de medewerking van meer  

dan 100 donateurs via Voordekunst.nl.  
Een kleine greep uit de reacties!

Dromen moeten gerealiseerd kunnen worden en  
creativiteit ondersteund zeker in deze moeilijke tijden.

We zijn benieuwd, er kan nooit genoeg worden  
(voor)gelezen, kunst gemaakt worden en verhalen  

worden verteld.

Ik ben gek op honden en zeker  
ondeugende hondjes!



Mijn zusje en ik

Als Olivier wordt geboren kijkt zijn zus Iris verbaasd in de 
wieg. Maar als snel heeft ze in haar broertje een gezellige 
speelkameraad voor het leven gevonden. Logeren bij opa 
en oma, naar school, op vakantie, spelen in de boomhut, 
ruzie maken, dat kunnen broer en zus samen heel goed!
Tot alle gebeurtenissen een herinnering worden om te 
koesteren als het leven van Iris abrupt eindigt door een 
fataal ongeluk. 

Auteur: Jeroen Hoogerwerf

Illustrator: Petra Heeze

Hardcover, staand A4, 24 pagina’s

November 2020

ISBN 978 94 91740 84 8

NUR 274

€ 14,95

Praten over de dood is geen vanzelfsprekendheid. De dood blijft 

voor veel mensen iets om bang voor te zijn, om zacht en in  

bedekte termen over te praten. Er bestaat een grote verlegen-

heid om met kinderen te praten over de dood als dat niet hoeft. 

De kans dat een basisschoolkind met overlijden in aanraking 

komt, is groter dan je misschien denkt. Doodgaan hoort bij het 

leven. Of het nu een (huis)dier of een mens, jong of oud, nabij  

of veraf betreft: een overlijden grijpt iedereen aan. De dood is 

misschien wel de enige zekerheid in ons leven –maar ook het 

grootste raadsel. Om troost te vinden, herinneringen te bewaren 

en om te kunnen gaan met de dood als onderdeel van levens-

vaardigheden, daarvoor is dit prentenboek gemaakt.
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Nynke Bos en 

Wendelien van de Erve

Hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 76 3

€ 14,95

Jennine Staring en

Martine van Nieuwenhuyzen

Hardcover, 64 pagina’s

ISBN 978 94 91740 45 9

€ 17,50

Nele Moost en Peter Kunstreich

hardcover, 24 pagina’s

ISBN 978 94 91740 28 2

€ 9,95

Jeroen Hoogerwerf en

Géwout Esselink

Hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 67 1

€ 14,95

Elly-Ann van Luxemburg

en Ina Klomp-Meijer

hardcover, 88 pagina’s

ISBN  978 94 91740 70 1

€ 17,50

Pauline van Schayck en Daniëlle Schothorst

Hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 68 8

€ 14,95

Tom McLaughlin

Hard cover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 34 3

€ 12,95

Samenstelling Jeroen Hoogerwerf

hardcover, 160 pagina’s

ISBN 978 94 91740 64 0 

€ 17,50

Wim Witvrouwen en Géwout Esselink

Hardcover, 32 pagina’s

ISBN 978 94 91740 63 3

€ 12,95
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