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Ontsnapt aan de TalibanBoesberg,A. Afghanistan - Taliban
- Vluchtelingen -
Jeugdboeken;klas 3 -
lezen voor de lijst 0

Afghanistan gaat gebukt onder het wrede regime van de Taliban. Mensen worden om de
meest bizarre redenen vermoord en vrouwen worden onderdrukt. In die omstandigheden
leeft de jongen Sohail (ik-figuur) met zijn zus en vader en moeder. Zijn vader wordt verdacht
van ondergrondse activiteiten tegen de Taliban. Hij moet onderduiken. Sohail, zijn moeder en
zijn zus vluchten via Rusland naar Nederland.

C

De gele scooterBogaart,E. van den Verkrachting -
Jeugdboeken;klas 3 -
lezen voor de lijst 0

Wies wordt op weg naar huis in de bosjes verkracht door een jongen met een gele scooter.
Isis is hiervan getuige, maar ze fietst door. De jongen komt haar achterna en bedreigt haar.
Totaal overstuur vertelt Iris thuis en later aan de politie wat ze gezien heeft. Wies wordt
gevonden en deskundig opgevangen. Isis meent de jongen vaag te kennen en als ze weet
waarvan, wordt hij door de politie opgepakt.

C

BalbezitGemert, Gerard van Voetbal - Ruzies -
Sport - lezen voor de
lijst 0

Stijn en Storm ontmoeten een oude man, die vroeger een belangrijke voetballer is geweest.
Hij heeft ruzie met zijn familie. Stijn en Storm gaan op onderzoek uit en proberen de familie
weer bijeen te brengen. Vanaf ca. 9 jaar.

C

SchuldHermer, Anne-Rose lezen voor de lijst 0 -
Schulden - Dyslexie

Een 17-jarige jongen krijgt een ongeluk met zijn scooter en moet behalve een boete ook de
schade betalen. Maar hoe doe je dat, als je geen baan hebt en zonder opleiding geen werk
krijgt? Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.

C

Piercings & parelsStoffels,M. Vriendschap -
Verliefdheid -
Anorexia nervosa -
Eetstoornissen -
lezen voor de lijst 0

Het leven van skatermeisje Sofie gaat niet over rozen, wanneer haar allerbeste
schoolvriendin verliefd op haar blijkt te zijn, haar beste vriendin Floor (fotomodel) wegens
anorexia in het ziekenhuis belandt, haar ouders gaan scheiden en ze tot de conclusie komt
niet meer op haar huidige vriendje verliefd te zijn.

C

OorlogsgeheimenVriens,J. Verfilmd boek-dvd
aanwezig - Verfilmd -
Oorlogsverhalen -
Tweede wereldoorlog
- lezen voor de lijst 0

Het Zuid-Limburgse dorpje waar Tuur (11) woont, is bezet door de Duiters. Als Tuur ontdekt
dat zijn buurmeisje Maartje een groot geheim heeft, komt de oorlog wel heel dichtbij.

ex. 2 - filmeditie

C
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Loverboy & girlHeyink,J. Loverboys -
Jeugdboeken;klas 3 -
3/4 TL - lezen voor de
lijst 0

In de zomer werkt Fanny bij McBill, een fastfoodrestaurant. Ze vindt kok Martin meer dan aardig. Hij maakt zich zorgen om Fanny
die hij ‘kleine rooie’ noemt. Fanny heeft zich ingelaten met loverboy Jeff. Ze probeert erachter te komen hoe Jeff te werk gaat om
zo te kunnen begrijpen waarom een vriendin in het circuit terecht is gekomen. Jeff denkt lang dat hij Fanny ook zover krijgt, maar
hij krijgt geen vat op haar. Als Jeff haar meeneemt naar zijn fraai ingerichte zolderkamer, fotografeert Fanny een briefje van de
loverboy-organisatie aan Jeff dat over haar gaat. Jeff ziet de flits en begrijpt dan dat Fanny in iets heel anders geïnteresseerd is.
Een ongeruste Martin komt Fanny te hulp. Dit boek heeft een actueel thema: veel jonge meisjes in kwetsbare situaties vallen ten
prooi aan loverboys. Bijzonder is dat Fanny het initiatief neemt en zij heel lang de touwtjes in handen houdt. Zij analyseert de
handelswijze van loverboy Jeff die heel overtuigend kan zijn. Zelfs Fanny trapt in de zielige verhalen over zijn zieke moeder.

C+
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Bakhuis, Daniëlle Zes seconden Vriendschap - 

spelletjes - Thrillers - 
lezen voor de lijst 1 

C Jasmijn (16, ik-figuur) en haar vriendinnen willen meedoen met de Afrekening. Dit spel wordt 
gespeeld op illegale feestjes. Maar dat heeft grotere gevolgen dan ze  dachten. 

 
 
 

Botman,C. 
 

Schaduwspits 
 

Voetballen - C 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 1 

 
Brugklasser Milan wordt aangenomen bij de jeugdopleiding van Ajax; zijn buurmeisje Freke 
wil een stuk over hem schrijven voor de schoolkrant. 

 
 
 

Cazemier,C. #selfie Social media - lezen C 
voor de lijst 1 

Mirte (14) is actief op social media en gebruikt haar telefoon heel de dag. Op Facebook 
accepteert ze een vriendschapsverzoek van Twan. Dat heeft grote gevolgen voor  Mirte. 

 
 
 
 

Cazemier,C. De eerste keer Fietstochten - C 
Kamperen - Heimwee 
- Verliefdheid - lezen 
voor de lijst 1 

 
 

Dijkzeul,L. Aan de bal Sport - Voetbal - C 
lezen voor de lijst 1 

 
 
 
 

Dragt,T. De brief voor de koning Verfilmd - Ridders - C 
Queesten - 
Historische roman - 
Verfilmd boek-dvd 
aanwezig - lezen voor 
de lijst 1 

Vijf jongelingen moeten, voordat ze tot ridder geslagen worden, de nacht biddend en wakend 
doorbrengen. Een van hen, Tiuri, hoort een noodkreet van buiten en gaat op onderzoek uit. 
Hij raakt in een geweldig avontuur beland. 
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Flanagan,J. De ruïnes van Gorlan Sprookjes - Ridders - 

lezen voor de lijst 1 
C De 15-jarige weesjongen Will wordt opgeleid tot grijze jager, een spion van de koning. Zijn 

vriend leert voor ridder en dat stelt hun vriendschap op de  proef 
 
 
 

Geest, Simon van der Spijkerzwijgen Geheimen - lezen C 
voor de lijst 1 

Vonkie (12, ik-figuur) logeert bij haar opa. Hij vertelt haar allerlei verhalen over vroeger. Maar 
opa vertelt haar niet alles. Waarom heeft hij geen contact meer met zijn lievelingsbroer? En 
waarom mag Vonkie niet in de buurt van de oude molen  komen? 

 
 
 

Molemaker,R. Een gang met gele deuren Jeugdgevangenis - C 
Verhuizen - 
Criminaliteit - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 1 

Martjes ouders, die al nooit veel tijd voor haar hadden, verhuizen van Amsterdam naar een 
stil stadje bij Utrecht. Martje (15) moet wennen aan alle verandering en kiest voor de 
verkeerde nieuwe vriendinnen. Deze meiden vormen een stoer, maar crimineel 
meidenclubje. Martje laat zich beetje bij beetje meeslepen door het clubje en belandt 
uiteindelijk in de gevangenis. 

 
Mosterd,M. 

 
 
 
 
 
 

Mous,M. 

Echte mannen eten geen kaas; 
vier jaar in handen van een 
loverboy 

 
 
 
 

Password 

lezen voor de lijst 1 - C 
Loverboys - 
Jeugdboeken;klas 3 

 
 
 
 

Detectives - C 
Ontvoeringen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 1 

Maria vertelt hoe zij op 12-jarige leeftijd in handen valt van een loverboy en zich daar pas vier 
jaar later aan onttrekt. Ze beschrijft hoe ze onder zijn invloed komt door haar gevoeligheid 
voor status en spanning. Vanaf het begin is duidelijk dat haar vriend meer meisjes aan het 
werk heeft en ook bij criminele activiteiten als drugshandel betrokken is. Ze gaat er zelfs toe 
over zelf meisjes te ronselen en bij zijn afwezigheid zijn business te runnen. Ondertussen 
verzuimt ze school en verslechtert de relatie met haar  moeder. 

 
Mick (15) vindt zijn viend Jerro bewusteloos op diens slaapkamer. Hij belt een ambulance. 
Maar als Mick in het ziekenhuis komt, blijkt Jerro daar niet te  zijn. 

 
 

Oomen,F. Hoe overleef ik (zonder) dromen? Overleven - C 
Verliefdheid - 
Dromen - lezen voor 
de lijst 1 

Rosa (17) en haar vriendje Neuz zijn voor een tijdje uit elkaar. Ook al heeft Rosa het er 
vreselijk moeilijk mee, ze gaat op zoek naar een nieuwe droom. Of wordt het een 
nachtmerrie? 
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Rood,L. Ali's oorlog Schoolleven - Pesten 

- lezen voor de lijst 1 
C Yessin (11) wil graag bij de andere jongens in de klas horen. Maar daar is Ali de baas en die 

probeert, met succes, Yessin mee te slepen in allerlei narigheid. Yessin wil geen verrader 
zijn, maar ook geen lafaard. 

 
 
 

Ruggenberg,R. 
 
 
 
 
 
 

Slee,C. 

 
Manhatan 

 
 
 
 
 
 

Kappen ! 

 
Noord-amerika;17e C 
eeuw - 
Indianen;noord- 
amerika;geschiedeni 
s - Slavernij - lezen 
voor de lijst 1 

 
Vriendschap - Pesten    C 
- Mishandeling - 
Verliefdheid - lezen 
voor de lijst 1 

 

Het verhaal start in oktober 1642. Peye wordt door zijn alleenstaande moeder, een prostituee, 
verwaarloosd. Op een dag hoort hij wie zijn vader is: Willem Kieft, de gouverneur van de Nederlandse 
kolonie Nieuw-Amsterdam. Peye besluit aan te monsteren op een schip om zijn vader in de nieuwe 
wereld op te zoeken. Het loopt echter heel anders: het schip vergaat en Peye spoelt aan op een eiland 
voor de Amerikaanse kust. Daar wordt hij verzorgd door een indiaans meisje, Waupatukway, die op de 
vlucht is voor haar stamgenoten. Later voegt Manuel zich bij hen. Hij is een ontsnapte slaaf. Van alle drie 
wordt de levensgeschiedenis stukje bij beetje  onthuld. 

 
Als haar vriendje heeft gezien dat drie anderen een jongen in elkaar hebben geslagen, helpt 
Indra hem de daders te ontmaskeren. 

 
 

Terlouw,J. Oorlogswinter Eenzaamheid - C 
Nederland - Verzet - 
Tweede wereldoorlog 
- Verfilmd - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig - 
lezen voor de lijst 1 

 
Michiel, de 16-jarige hoofdpersoon, woont aan de route waarlangs de hongerende westerlingen in de   
hongerwinter 1944-1945 trekken op zoek naar eten. Michiel komt bij toeval terecht in het verzetswerk, waardoor 
hij in vele spannende situaties belandt. Hij is geheel op zichzelf aangewezen omdat hij niemand in vertrouwen 
durft te nemen. Soms heeft hij de indruk dat alles mislukt, maar op raadselachtige wijze wordt Michiel nooit 
opgepakt. Als de oorlog bijna afgelopen is, wordt dit raadsel   opgelost. 

 
5e ex-filmeditie 2008 

 
Vendel,E. van de De dagen van de bluegrassliefde  lezen voor de lijst 1 - C 

Jeugdboeken;klas 3 - 
Homoseksualiteit;ma 
nnen - Identiteit 

 
Een Nederlandse jongen leidt, na zijn eindexamen in Amerika, een zomerkamp, als hij 
ontdekt dat hij verliefd is op een Noorse mede-kampleider. Er rust niet echt een taboe op 
deze relatie, maar toch is het moeilijk hiermee voor de dag te  komen. 

 
 

Vries,A. de Blauwe plekken Jeugdboeken;klas 3 -    C 
Gezin - Mishandeling 
- lezen voor de lijst 1 

Judith wordt door haar moeder mishandeld. Ze voelt zich schuldig, omdat ze niets goed bij 
haar moeder kan doen. Ze heeft eigenlijk meer de pest aan zichzelf dan aan haar moeder. 
Op school sluit ze vriendschap met Michiel. Hij heeft ook een moeilijk verleden, zonder 
warmte opgevoed door een vader die alleen maar oog had voor  prestaties. 
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Wallis de Vries,M. Klem Thrillers - C Tijdens een verblijf met de hele klas (5 atheneum) op Vlieland wordt Kiki vermoord. Ze  was 
  Vriendschap -  populair, maar door menigeen gehaat. Velen lijken dan ook in aanmerking te komen  als 
  Schoolreizen -  verdachte voor deze gruweldaad. 
  Vlieland - lezen voor   
  de lijst 1   

 

Wallis de Vries,M. Vals Vriendschap - C 
Thrillers - lezen voor 
de lijst 1 

Het is kerstvakantie en Abby, Kim, Pippa en Feline gaan naar een huisje in de Ardennen. 
Door het slechte weer sneeuwen ze in. Er is geen elektriciteit, het mobiele netwerk is 
uitgevallen en het dichtstbijzijnde huis is een paar kilometer verderop. De meiden doen er 
een beetje lacherig over. Maar dan verdwijnt Kim opeens na een  ruzie. 

 
 

Wallis de Vries,M. Shock Thrillers - C 
Vriendschap - 
Verdwijning - lezen 
voor de lijst 1 

Emma (16) verdwijnt op mysterieuze wijze na een schoolfeest. Haar vier beste vriendinnen 
zijn van slag, maar besluiten de geplande kampeervakantie naar Frankrijk toch door te 
zetten. Dan gebeuren er vreemde dingen op de camping. 

 
 

Wild,E. de Broergeheim Briefromans - Gezin -    C 
Geheimen - lezen 
voor de lijst 1 

Joeri (11) schrijft brieven aan zijn broer Stefan, die opeens uit zijn leven is verdwenen. Zijn ouders 
willen niet vertellen wat er is gebeurd, dus moet Joeri zelf de waarheid  achterhalen. 

 
Joeri mist zijn broer verschrikkelijk. Hij weet niet eens waar zijn broer is en niemand wil het 
zeggen. Daarom schrijft hij brieven. 
Als Joeri een schokkende ontdekking doet, wil hij stoppen met broerzijn. Maar kan  dat? 

 

Woltz,A. Gips Echtscheiding - C 
Verliefdheid - Gezin - 
lezen voor de lijst 1 

Fitz (12, ik-figuur) is woedend, omdat haar ouders gaan scheiden. Als ze een dag in het 
ziekenhuis moet doorbrengen, moet ze met haar eigen gevoelens en die van haar moeder 
leren omgaan. 

 
 
 

Oldenhave,M. Voor jou 10 anderen 3/4 TL - Eenzaamheid    C+ 
- Kindertehuizen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 1 

Tot haar twaalfde woont ik-figuur Cynthia in een illegaal kindertehuis, waar ze met haar 
halfbroer Frankie direct na haar geboorte door haar moeder is achtergelaten. In een kleine 
flatje woont mama Riet met haar dochter en ongeveer tien andere kinderen. Naar school mag 
Cynthia niet en lezen en schrijven kan ze niet. Op een dag worden de kinderen door 
hulpverleners weggehaald en ondergebracht bij  pleeggezinnen. 
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Beckman, Thea Kruistocht in spijkerbroek - 

dyslexie uitgave 
Middeleeuwen - 
Tijdreizen - 
Kruistochten - lezen 
voor de lijst 2 

C Dolf Wega (15) belandt door een tijdmachine plotseling in de kinderkruistocht van 1212. 
Omdat hij niet meer terug kan naar de 20e eeuw, besluit hij 8000 kinderen te volgen op hun 
gevaarlijke tocht over de Alpen. Vanaf ca. 12 jaar. Gedrukt in lettertype  Dyslexie. 

 
 

Beckman,Th. 

 

Kruistocht in spijkerbroek 
 

Middeleeuwen - C 
Kruistochten - 
Verfilmd - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig - 
lezen voor de lijst 2 

 

Dolf Wega belandt door een tijdmachine plotseling in de kinderkruistocht van 1212. Omdat hij 
niet meer terug kan naar de 20e eeuw, besluit hij ongeveer 8000 kinderen te volgen op hun 
gevaarlijke tocht over de Alpen naar Genua, waar een wonder zal  gebeuren. 

 
Beckman,Th. 

 
 
 
 
 
 

Beerten,E. 

Hasse Simonsdochter 
 
 
 
 
 
 

Lopen voor je leven 

Nederland - C 
Middeleeuwen - 
Levensbeschrijvinge 
n - Historische roman 
- Jeugdboeken;klas 3 
- lezen voor de lijst 2 

 
Vriendschap - C 
Marathonlopen - 
Sport - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

Het verhaal speelt tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Hasse wordt door haar anders 
zijn en haar vrije ongebonden geest niet door de gemeenschap geaccepteerd. Ze trouwt Jan 
van Schaffelaar, aanvoerder van een troep huursoldaten die de Veluwe onveilig maakt. Aan 
het vrije leventje komt echter een eind als Jan van Schaffelaar zich in 1482 bij Barneveld 
overgeeft door van de toren af te springen. 

 
 

Noor is achttien en een oertalent als het gaat om hardlopen. Tijdens het lopen van een marathon 
draait de film van haar puberteit door haar hoofd. Daarin spelen vriendschappen een grote rol: 
vriendinnen Rosie en Linda en vriend Mattia. Alle beelden zorgen voor voldoende wilskracht om de 
wedstrijd tot een goed einde te brengen. Met de marathon als rode draad (terwijl de nog te lopen 
meters worden afgeteld, beleven we de gemoedstoestand van Noor van dat moment), blikt Noor 
zelf terug op haar woelige pubertijd. 

 

Bogaart,E. van den Krassen Zelfdoding - C 
Rouwproces - Gezin - 
Dood - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

De moeder van Kars heeft zelfmoord gepleegd. De familie blijft met verdriet en raadsels 
achter: waarom heeft ze het gedaan? Kars reageert op zijn verdriet door in zijn arm te 
krassen. Geholpen door zijn vriendin Pien probeert hij achter het grote geheim te komen dat 
zijn moeder tot haar daad heeft gedreven. 

 
Burgers,L., S.Burgers Het Morelli principe; drie dagen 

om de ramp te voorkomen 
computermisdaad - C 
Thrillers - lezen voor 
de lijst 2 

De zestienjarige Adam heeft van een veroordeelde misdadiger te horen gekregen dat er 
binnenkort een ongeluk gaat gebeuren in Nederland. Onduidelijk is wanneer precies, of waar. 
Samen met zijn klasgenote Wicky gaat Adam op onderzoek uit. Stapje voor stapje komen zij 
achter een verschrikkelijk plan - binnen drie dagen gaat een ramp plaatsvinden die niet te 
voorkomen valt .Als je echt niet meer weet hoe je verder moet, kan het Morelli principe je 
helpen. 
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Collins,S. De hongerspelen Overleven - Science C Het verhaal speelt zich af in de toekomst. Na een burgeroorlog is van Noord-Amerika het  land 
  fiction - 

Jeugdboeken;klas 3 - 
Verfilmd - lezen voor 
de lijst 2 

 Panem overgebleven, bestaande uit het welvarende Capitool met twaalf daaraan   ondergeschikte 
districten, waarin veel armoede en onvrijheid heersen. In de jaarlijkse Hongerspelen moeten 24 
kinderen, uit elk district een jongen en een meisje, strijden op leven en dood in een 'Big Brother'- 
omgeving. Katniss Everdeen (16, ik-figuur) uit het 12e, armoedigste district springt in de bres voor 
haar jongere zusje Prim wanneer deze wordt  uitgeloot. 

 

Condie,A. 
 
 
 
 
 
 

Dashner,J. 

Matched 
 
 
 
 
 
 

De labyrintrenner 

Jeugdboeken;klas 3 -    C 
Toekomst - lezen 
voor de lijst 2 

 
 
 
 

Overleven - Science C 
fiction - Verfilmd - 
lezen voor de lijst 2 

Dit verhaal speelt in de toekomst in een volkomen gemanipuleerde maatschappij, de Unie. Meisjes 
worden daar op hun zeventiende gekoppeld aan een partner. Tot haar verrassing blijkt Cassia (17, 
ik-figuur) gekoppeld te zijn aan haar beste vriend Xander. Maar als ze de stick met gegevens over 
haar partner bekijkt, schuift er over diens foto het beeld van Ky, een schoolgenoot die tot een 
minder soort mensen behoort en eigenlijk niet gematched kan worden. Cassia is in   verwarring, 
gaat Ky met andere ogen bekijken en wordt verliefd op hem. Voor het eerst stelt ze vragen bij haar 
door anderen geprogrammeerde leven. 

Thomas komt terecht in een groot doolhof waar zo'n honderd jongens moeten zien te 
overleven. Niemand weet waarom ze daar zijn. Na de komst van een meisje raken de 
gebeurtenissen in een stroomversnelling. 

 
 
 

Dumon Tak,B., Castel 
 
 
 
 
 
 

Grant,M. 

Latino King 
 
 
 
 
 
 

Verlaten 

Jeugdboeken;klas 3 -    C 
Gevangenissen - 
Overleven - lezen 
voor de lijst 2 

 
 
 

Overleven - Science      C 
fiction - lezen voor de 
lijst 2 

De 18-jarige Nederlandse drugsdealer Castel (ik-figuur) belandt na een mislukte 
cocaïnesmokkel in een gevangenis in de Dominicaanse Republiek. Hij merkt al snel dat daar 
het recht van de sterkste geldt en dat de bewaking door en door corrupt is. De 
omstandigheden zijn mensonterend en overleven is een gevecht dat hij elke dag aan moet 
gaan, hoewel hij ook vrienden maakt. Als de pogingen van zijn moeder hem via advocaten 
vrij te krijgen niet lukken, besluit hij dat hij moet ontsnappen. 

 
Zonder aankondiging blijken alle mensen van vijftien jaar en ouder verdwenen uit de   leefwereld 
van de 14-jarige Sam. Communicatiemiddelen werken niet meer. In de ontstane chaos   nemen 
Sam en zijn vrienden de leiding, totdat een anarchistische bende van de eveneens 14-jarige Caine 
de stad gaat besturen en een dictatuur sticht. Sam ziet zich genoodzaakt hem tegen te houden, 
maar vreest voor het moment dat hij zelf vijftien wordt. Dit sciencefictionachtige verhaal biedt een 
beklemmend beeld van een maatschappij waarin kinderen er alleen voor  staan. 

 

Hartman,E. Gegijzeld Politieke C 
onderdrukking en 
uitbuiting - 
Terrorisme - 
Gijzelingen - lezen 
voor de lijst 2 

 
Wanneer vijf leerlingen en een leraar vier dagen in hun school gegijzeld worden, krijgen ze meer begrip 
voor de motieven van de gijzelaars wanneer één van hen vertelt wat hen tot deze daad heeft gedreven: 
persoonlijke ervaringen in een opvoedingsinstituut onder een communistisch regime, waarschijnlijk in 
een Zuid-Amerikaans land. Het verhaal komt snel op gang en wordt (in de t.t.) verteld door de ogen en 
gedachten (veel vragen) van de 14-jarige Gerard. Het relaas van de gijzelaar (v.t.) beslaat meer dan de 
helft van het boek en begint en eindigt abrupt. Wanneer de leraar hen erop wijst dat zij sympathie 
verliezen, geven zij zich over. 
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Hartman,E. Oorlog zonder vrienden Eenzaamheid - 

Jeugdboeken;klas 3 - 
Nsb - Tweede 
wereldoorlog - lezen 
voor de lijst 2 

C Arnold, zoon van een fanatiek N.S.B.-er en aanvankelijk de idealen van zijn vader delend, 
wordt in de oorlog erg eenzaam en onzeker als zijn schoolvrienden hem afvallen en soms 
zelfs aftuigen. Uit angst voor directe maatregelen van zijn vader vertelt hij ook thuis niets 
meer over acties uit het verzet, die hem toevallig ter ore komen. Later helpt hij een 
verzetsman uit het ziekenhuis ontsnappen en op Dolle Dinsdag 1944 besluit hij niet met zijn 
familie mee te vluchten naar het oosten. 

Kuyper,S. Hotel De Grote L Hotels - 
Weeskinderen - ???? 
? - lezen voor de lijst 
2 

C Kos (13, ik-figuur) woont in een hotel aan zee dat hij samen met zijn drie zussen moet 
proberen te runnen als hun ouders plotseling overlijden. Als blijkt dat vader schulden heeft, 
moet Kos wel heel ver gaan om deze af te betalen. 

 
 

Mafi, Tahereh 
 
 
 
 
 
 

Marsden,J. 

 

Vrees me 
 
 
 
 
 
 

Morgen toen de oorlog begon 

 
Paranormale C 
verschijnselen - 
Anders zijn - 
Dystopieen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

 
Oorlog - C 
Jeugdboeken;klas 3 - 
Overleven - lezen 
voor de lijst 2 

 

Juliette (17, ik-figuur) verblijft in een zwaar bewaakte psychiatrische inrichting. Het Herstel wil 
haar speciale 'gave' gebruiken om de totale macht over de wereld te veroveren. Maar dan 
krijgt ze een nieuwe celgenoot, die haar de moed geeft om terug te vechten. Vanaf ca. 15 
jaar. 

 
 
 

Deel 1. 
Zeven jongeren ontdekken na hun kampeervakantie in Australië dat er in hun land een oorlog 
is uitgebroken; samen proberen ze te overleven en terug te  vechten. 

 
 

Meyer,S. Twilight: een levensgevaarlijke 
liefde 

Vampiers - C 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

De 17-jarige Bella (ik-figuur) gaat twee jaar bij haar vader wonen. Op haar nieuwe school 
leert ze Edward Cullen kennen, een mysterieuze jongen op wie ze ogenblikkelijk verliefd 
wordt. Als haar liefde wordt beantwoord, is dit het begin van gecompliceerde en bizarre 
avonturen, want hij blijkt een vampier te zijn. 

 
 

Mous,M. Boy 7 Verfilmd - C 
Geheugenstoornisse 
n - lezen voor de lijst 
2 

Als een 15-jarige Amerikaanse jongen (ik-figuur) zonder dat hij weet wie of waar hij is op een 
grote, hete grasvlakte bijkomt, besluit hij hoe dan ook zijn verleden te achterhalen en zichzelf 
terug te vinden. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Mous,M. Test. Detectives - C De vader van Elvis is ontvoerd. Elvis denkt eerst dat het een grap is, maar al gauw blijkt  zijn 
  Verdwijning - Vader-  vader echt verdwenen te zijn.Hij moet allerlei vreemde opdrachten uitvoeren om zijn  vader 
  zoon relatie -  terug te krijgen. En wat nog vreemder is: de kidnappers vragen geen losgeld.  Langzaam 
  Jeugdboeken;klas 3 -  wordt duidelijk dat het niet om een gewone ontvoering gaat. Het gaat om  Elvis. 
  lezen voor de lijst 2   

 

Poznanski,U. Erebos Jeugdboeken;klas 3 -    C 
Computerspelen - 
Thrillers - lezen voor 
de lijst 2 

Nick (ca. 17) krijgt de geheime game 'Erebos' in handen. Als je de opdrachten van de game 
niet uitvoert, word je uit het spel gegooid. Met alle gevolgen van dien in de werkelijke  wereld. 

 
 

Remmerts de Vries,D. Wie is Libby Skibner ? Identiteit - lezen voor C 
de lijst 2 

Liesbeth komt uit een elitair gezin, uit een ‘kleine wereld’ waarin zij voortdurend observeert. Een 
wereld van weinig woorden, een teleurgestelde moeder en overgevoelige vader die in stilte muziek 
componeert. Middels klasgenote Suzan krijgt zij onverwacht toegang tot de ‘grote wereld’ van 
mobieltjes, hippe kleding, uitgaan, obstinaat gedrag. Deze innerlijke verandering gaat gepaard met 
een naamsverandering. In haar nieuwe leven als Libby lijkt alles ineens klaarhelder en zegt ze 
iedereen ongezouten de waarheid. Maar wie wil zij nu zijn Libby of  Liesbeth? 

 

Remmerts de Vries,D. Tijgereiland Eenoudergezin - C 
Identiteit - 
Echtscheiding - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

Sinds de scheiding van zijn ouders probeert Tijs (13) zijn moeder op te vrolijken. Hij stelt voor 
om samen naar India te reizen. Maar in India krijgt Tijs het gevoel dat hij zichzelf steeds meer 
verliest. Vanaf ca. 12 jaar. 

 
Riordan, Rick De bliksemdief Queesten - Griekse C 

oudheid - lezen voor 
de lijst 2 

Percy (ik-figuur) is 12 als hij ontdekt dat hij de zoon van de god Poseidon is. Hij  krijgt 
opdracht om de gestolen bliksemschicht van oppergod Zeus te zoeken om een oorlog tussen 
de Griekse goden te voorkomen. Vanaf ca. 12 jaar. 

 
 
 

Roth,V. Inwijding; haar keuze verandert 
alles 

Science fiction - C 
Toekomst - Dystopie 
- Jeugdboeken;klas 3 
- lezen voor de lijst 2 

Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: 
Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar 
moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor 
Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. 
Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Rowling,J.K. Harry Potter en de steen der Fantasy - C Harry Potter woont sinds de dood van zijn ouders in de bezemkast onder de trap in het huis  van 
 wijzen Schoolleven - 

Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

 zijn zeer onvriendelijke tante en oom Duffeling. Het leven is er op zijn zachtst gezegd  heel 
onaangenaam. Op zijn elfde verjaardag hoort Harry dat hij (net als zijn ouders) een tovenaar is; 
iets dat zijn leven totaal verandert. Hij gaat naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus- 
Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. Ook is het zijn taak   de 

    strijd aan te gaan met Voldemort, zijn aartsvijand, de tovenaar die verantwoordelijk is voor de   dood 
    van zijn vader en moeder. 
Sachar,L. Gaten Verenigde staten van C Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die iedere dag  een 
  amerika - Overleven -  groot en diep gat moeten graven. Langzamerhand ontdekt hij dat dit werk iets heeft te  maken 
  Strafkampen -  met de avonturen van zijn overgrootvader. Spannend, wensvervullend verhaal met  zwarte 
  Jeugdboeken;klas 3 -  humor en veel toevalligheden. 
  lezen voor de lijst 2   

 

Sassen,E. 
 
 
 
 
 
 

Simoen,J. 

Dit is geen dagboek 
 
 
 
 
 
 

Slecht 

Dagboeken en C 
boeken in 
dagboekvorm - 
Puberteit - 
Rouwproces - lezen 
voor de lijst 2 

 
Jaloezie - C 
Mishandeling - lezen 
voor de lijst 2 

Boudewijn (16) treurt over de zelfmoord van zijn moeder en de ruzie met zijn vriendin 
Pauline. Omdat hij zijn bed niet meer uit komt, moet hij van zijn vader een dagboek 
bijhouden. Als hij dit niet doet, zal zijn vader hem laten opnemen in een psychiatrische 
kliniek. In het dagboek, dat geen dagboek mag zijn, komt de lezer te weten dat Boudewijn 
boos en verdrietig is om de zelfmoord van zijn moeder. 

 
 

Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te wachten op de inspecteur die 
hem komt ondervragen. Hij heeft niets gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? 
Daar heeft ze zelf om gevraagd. Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een 
etter. Af en toe. Maar slecht? Nee, écht slecht is hij niet. 

 
 

Stratton,A. De honden Spoken - C 
Griezelverhalen - 
Geweld - lezen voor 
de lijst 2 

Cameron en zijn moeder slaan op de vlucht voor zijn gewelddadige vader. Ze gaan wonen op 
een boerderij met een griezelig verleden, waar Cameron steeds verder in verstrikt  raakt. 

 
 

Tegenbosch,B. Pokerface Ijshockey - C 
Vriendschap - 
Schulden - lezen voor 
de lijst 2 

Sem (16, ik-figuur) wordt gevraagd voor het eerste ijshockeyteam. Zijn teamgenoot Dave laat 
hem kennismaken met de pokerwereld. Al snel raakt Sem diep in de  schulden 



Lezen voor de lijst niveau 19-09-2016 

Mediatheek <naam school/organisatie> Page 6 of 7 

 

 

 
Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Toksvig,S. Hitlers kanarie Jodenvervolging - C Tijdens de Tweede Wereldoorlog sluiten de Deense scholieren Bamse en Anton zich aan  bij 
  Verzet -  het verzet. Het wordt echter wel erg gevaarlijk als de nazi's joden gaan oppakken en  ook 
  Denemarken;wo ii -  Antons familieleden hun leven niet meer zeker zijn. 
  Jeugdboeken;klas 3 -   
  lezen voor de lijst 2   

 

Vendel,E. van de De gelukvinder lezen voor de lijst 2 - C 
Asielzoekers - 
Toneelspelen - 
Jeugdboeken;klas 3 

Hamayun (ca. 15 jaar, ik-figuuur) is nog erg jong als hij met zijn ouders en de rest van de familie 
verhuist naar Kabul. Als de situatie in Afghanistan met de Taliban verder verergert, vlucht eerst de 
oudste broer van Hamayun. Na enige tijd slaat het hele gezin op de vlucht. Na een lange reis, 
geleid door de bottendragers waarvan ze als gezin helemaal afhankelijk worden, komen ze terecht 
in Nederland. Asielaanvragen, verblijfsvergunningen en afwijzingen volgen elkaar op; het wachten 
is op het definitieve oordeel! 

 

Vlugt,S. van der Bloedgeld Amsterdam - Voc - C 
Zeerovers - 
Historische roman - 
lezen voor de lijst 2 

Reinout van Veghel gaat werken op een koopvaardijschip van de V.O.C. Uit winstbejag zorgt de 
kapitein niet tijdig voor vers voedsel en water, waardoor een groot gedeelte van de bemanning aan 
scheurbuik sterft. Tijdens een muiterij komt de kapitein om. Het is als vanzelfsprekend dat Reinout 
de leiding overneemt. Hij besluit om als zeerover een bestaan op te bouwen. Hij wil zo  min 
mogelijk doden, rechtvaardig zijn en ook al is het bloedgeld, de gestolen buit eerlijk verdelen. Ook 
hij krijgt echter problemen, vooral als blijkt dat een meisje zich als jongen vermomd  heeft. 

 

Vreeswijk,H. 
 
 
 
 
 
 

Woltz,A. 

Chatroom 
 
 
 
 
 
 

Honderd uur nacht 

Chatten - Internet - C 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 2 

 
 
 
 

Avonturen - Identiteit    C 
- Orkanen - lezen 
voor de lijst 2 

 
De vriendinnen Floor en Marcia hebben ontdekt dat ze via een chatroom op internet leuke contacten 
kunnen leggen. Marcia heeft zo zelfs een vriendje leren kennen. Floor, die minder handig met de 
computer is en minder gemakkelijk vrienden maakt, wordt door Marcia geholpen een profiel op een site 
aan te maken. Daardoor komen ze onder andere in contact met een modellenbureau dat hen de 
mogelijkheid biedt reclamefoto’s te maken. Al snel raken de meisjes verstrikt in een web van intriges en 
dan verandert een onschuldig avontuur in een ware nachtmerrie. Het gemak waarmee pubers zich 
overgeven aan seksuele contacten via een webcam is  schokkend. 

 
Emilia (14, ik-figuur) vliegt stiekem naar New York. Als ze daar aankomt, blijkt er een orkaan 
onderweg te zijn. Emilia sluit vriendschap met drie kinderen en samen proberen ze de storm 
te overleven. 

 
 
 

Boelsums,M. Slangen aaien Puberteit - C+ 
Schuldvraag - lezen 
voor de lijst 2 - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
3/4 TL 

Een zeventienjarig meisje raakt betrokken bij de moord op een leraar en belandt in een 
jeugdinrichting. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Boudou,K. Pizzamaffia Jeugdboeken;klas 3 - 

Verfilmd - 
Verliefdheid - 
Familierelaties - 
Jaloezie - 3/4 TL - 
lezen voor de lijst 2 

C+ Brahim en zijn neef Haas werken vaak in de pizzeria van hun ouders. Als Haas en Brahims 
oom na een ruzie opstappen en een eigen pizzeria beginnen, barst er een ware pizza-oorlog 
los. 

Boudou,K. Iedereen krijgt klappen 3/4 TL - Drugs - 
Identiteit - lezen voor 
de lijst 2 

C+ Taha (17, ik-figuur) wil iets van zijn leven maken. Maar door een ongeluk ziet hij zijn mooie 
bokscarrière in rook op gaan. Hij raakt betrokken in een oorlog tussen twee  drugsbendes. 

 
 
 

Brooks,K. 
 

Martyn Big 
 

Dood - Thrillers - C+ 
Jeugdboeken;klas 3 - 
3/4 TL - lezen voor de 
lijst 2 

 
De 15-jarige Martyn woont samen met zijn alcoholistische vader. Wanneer deze door een 
ongelukkige val overlijdt en Martyn erachter komt dat zijn vader ook nog 30.000 pond heeft 
geërfd, besluit hij samen met een vriendin zich van het lijk te ontdoen en van het geld te gaan 
genieten. 

 
 

Rood,L. De ogen van de condor 3/4 TL - Vluchtelingen   C+ 
- Guerilla - Colombia 
- Jeugdboeken;klas 3 
- lezen voor de lijst 2 

Als het Colombiaanse dorp van de bijna 16-jarige Ramiro, wordt overvallen door een 
paramilitair doodseskader, laten de ouders van zijn vriend Miguel het leven en wordt diens 
zus Liseth ontvoerd.Ze sluiten zich aan bij de guerrillabeweging FARC met als doel haar te 
bedrijden. 



Lezen voor de lijst niveau 19-09-2016 

Mediatheek <naam school/organisatie> Page 1 of 3 

 

 

 
Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Almond,D. Slangenkuil Jeugdboeken;klas 3 - 

Vriendschap - lezen 
voor de lijst 3 

C Liam Lynch (14) struint gedurende een lange hete zomer over het ruige Britse platteland. Op 
een dag volgen Liam en zijn vriend Max de dringende roep van een kauw en vinden een 
baby die is achtergelaten in een oude ruïne. Zo ontmoet Liam Oliver en Crystal, twee 
pleegkinderen van zijn leeftijd. Daarnaast gedraagt Gordon Natrass, een voormalige vriend 
van Liam, zich steeds sadistischer en daagt Liam en zijn nieuwe vrienden uit. Aan het einde 
van de zomer gaat Liam de confrontatie aan. 

Boyne,J. De jongen in de gestreepte 
pyjama 

Auschwitz 
(concentratiekamp) - 
Tweede wereldoorlog 
- Duitsland - Verfilmd 
- lezen voor de lijst 3 

C De Duitse Bruno verhuist met zijn familie in 1943 naar ‘Oudwis’, een vreemde plaats waar 
niet ver van hun huis mensen in gestreepte pyjama’s achter een hek wonen. Bruno snapt er 
niets van. Hij gaat op onderzoek uit en sluit vriendschap met Shmuel, die aan de andere kant 
van het hek woont. 

 

Dros,I. Odysseus; een man van verhalen Odysseus - Klassieke    C 
verhalen - lezen voor 
de lijst 3 

Navertelling van het klassieke verhaal over Odysseus' omzwervingen na de Trojaanse 
oorlog. 

 
 
 

Green,J. Het grote misschien Dood - C 
Kostschoolleven - 
Vriendschap - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3 

Op een dag verongelukt Alaska: maar was het een ongeluk of pleegde zij zelfmoord? 
Volkomen ontredderd probeert Miles uit te zoeken wat er voorviel en wat zijn aandeel in de 
gebeurtenissen was. 

 
Green,J. Een weeffout in onze sterren Verfilmd - C 

Jeugdboeken;klas 3 - 
Kanker - Verliefdheid 
- lezen voor de lijst 3 

Hazel (16, ik-figuur) leeft in 'reservetijd'. Dankzij een experimenteel medicijn en permanente 
zuurstoftoediening kan zij de kanker nog even op afstand houden. Maar hoe lang  nog? 
Vanwege die onzekerheid biedt zij aanvankelijk weerstand tegen de toenadering van 
Augustus (17), die mede dankzij de amputatie van een onderbeen genezen lijkt te zijn van 
botkanker. 

 
Lindelauf,B. De hemel van Heivisj lezen voor de lijst 3 - C 

Jeugdboeken;klas 3 - 
Eenoudergezin - 
Wereldoorlog ii - 
Zuid-limburg 

 
Zuid Limburg, 1938. Fings droom is zojuist in duigen gevallen. In plaats van dat ze mag doorleren voor onderwijzeres, moet ze gaan werken 
bij de Sigarenkeizer. Het werk stelt niet veel voor: ze wordt oppas van Liesl, het eigenaardige nichtje van de vrouw van haar baas. 
Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en Liesl blijkt in groot gevaar. De enige die haar kan helpen is Fing. Als het noodlot 
onafwendbaar lijkt, krijgt Fing op wonderbaarlijke wijze hulp. Niet van mensen maar van een mijnpaard genaamd Heivisj en een stokoude 
linde. Maar zal de redding op tijd zijn? 

 
 
 

vervolg op: Negen open armen. 
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Pohl, P. en K. Gieth 

 
 
 

Ik mis je, ik mis je ! 

de lijst 3 
 

Dood - Zussen - C 
Rouwproces - Gezin - 
Tweelingen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3 

hem te herkennen. Is hij die ene hooligan uit de  trein? 
 

Wanneer Cilla, de ene helft van een 13-jarige tweeling, ten gevolge van een ongeluk 
plotseling overlijdt, heeft haar zusje Tina het daar erg moeilijk mee. Ze vertelt zelf over die 
periode, van vlak voor Cilla's dood tot een jaar erna. 

 
Rosoff,M. 

 
 
 
 
 
 

Rowell, Rainbow 

Hoe ik nu leef 
 
 
 
 
 
 

Eleanor & Park 

Jeugdboeken;klas 3 -    C 
Vriendschap - 
Engeland - Oorlog - 
Eetstoornissen - 
Noodlot - lezen voor 
de lijst 3 

 
Anders zijn - C 
Verliefdheid - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3 

Een Amerikaans meisje ontvlucht haar stiefmoeder door naar familie in Engeland te 
verhuizen. Daar wordt ze verliefd op een neef als er een oorlog uitbreekt en het gezin wordt 
gescheiden. 

 
 
 
 

Op een ochtend gaat Eleanor naast Park zitten in de bus naar school. Ze zijn allebei 
buitenbeentjes. Er ontstaat een buitengewone liefde tussen hen. Vanaf ca. 15  jaar. 

 
 

Rowling,J.K. 
 
 
 
 
 
 

Bakker,G. 

Harry Potter en de relieken van 
de dood 

 
 
 
 
 

Perenbomen bloeien wit 

Fantasy - C 
Schoolleven - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3 

 
 
 

Verkeersongelukken C+ 
- Honden - 
Lichamelijk 
gehandicapten - 
Identiteit - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
3/4 TL - lezen voor de 

 
Voldemort die in zijn streven naar onsterfelijkheid zijn ziel in meer stukken heeft gedeeld (steeds na een moord te 
hebben begaan), heeft die delen in Gruzielementen verstopt. Hij kan pas verslagen worden als al die Gruzielementen 
zijn gevonden en vernietigd. Maar Harry ontdekt dat de drie Relieken van de Dood uit een bekend tovenaarssprookje 
echt bestaan en ook macht kunnen geven over de dood. Uit de beelden die hij zo nu en dan doorkrijgt van Voldemorts 
brein, weet hij dat deze op zoek is naar een van die relieken: een toverstaf van vlierhout. Welke zoektocht leidt hem 
echt naar het doel? Ron en Hermelien staan Harry bij in deze verschrikkelijke opdracht. Voldemorts hang naar 
onsterfelijkheid versus Harry's vermogen zijn leven te willen inzetten voor het goede leiden uiteindelijk naar het einde 
waarbij Harry steun krijgt uit onverwachte hoek en veel uit vorige delen duidelijk wordt. 

 
Klaas en Kees, vijftien jaar, zijn een tweeling, hun drie jaar jongere broertje Gerson niet, hij is 
alleen. Hun moeder gaat er met hun mooiste auto en een Italiaan vandoor, zij houden een   klein 
oud autootje waarmee zij met hun vader en hun hondje Daan op zondag naar hun vaders ouders 
gaan. Tijdens een discussie waarin Gerson beweert dat 'perenbomen wit bloeien' worden ze 
aangereden en belanden ze allemaal in het ziekenhuis. Gerson heeft een verbrijzelde arm, zijn milt 
moet worden verwijderd en hij is blind. Na tien dagen in coma te hebben gelegen moet hij dit   zien 
te verwerken. 

Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Noort,S. Stiefkind Voetbalgeweld - C Virginia is vijftien. Ze woont sinds haar zevende jaar bij haar vader en stiefmoeder omdat haar 
  Vandalisme - 

Stiefgezinnen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
1920-40 - lezen voor 

 moeder niet goed voor haar zorgde. Als ze ruzie krijgt met haar vader besluit ze in een opwelling 
om de herfstvakantie bij haar moeder door te brengen. Onderweg komen hooligans de trein in die 
de reizigers met vernieling en buitensporig geweld intimideren. Geschokt keert Virginia terug bij 
haar chaotische moeder, die weer eens een nieuwe vriend heeft. Tot haar ontzetting denkt Virginia 
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Sterck, M. de 

 
 
 

Met huid en haar 

nnen - Identiteit - 
lezen voor de lijst 3 - 
lezen voor de lijst 3 - C+ 
Oorlogservaringen - 
Verliefdheid - 
Grootouders - België 
- Jeugdboeken;klas 3 
- 3/4 TL 

aan, waarvoor tijdens diens leven weinig gelegenheid was. De onthulling dat Maus homo was, 
geeft Luuk de moed te erkennen dat hij 'ook zo'  is. 

Joppes overgrootvader Tist wordt bijna honderd jaar, maar zijn gezondheidstoestand gaat snel achteruit. Joppe 
(18, ik-figuur) besluit om zoveel mogelijk voor hem te zorgen. Tist is de centrale figuur in een familie waar, 
vooral bij de mannen, stijfkoppigheid troef is. Tussen Tist en Joppes vader Lex is veel nog niet uitgesproken: 
welke geheimen draagt Tist al zijn hele leven met zich mee, wie is de eigenlijke vader van Lex, wat heeft Tist 
als kind meegemaakt in de Eerste Wereldoorlog dat hem nu nog zo angstig maakt? Tussen het verzorgen door 
organiseert Joppe met vrienden een grote vredesdemonstratie en wordt hij tot over zijn oren verliefd op Alya, 
die maar niet voor hem wil (kan)  kiezen. 

Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Lieshout,T. van Gebr. Dagboeken en C+ Van twee broers is Marius (Maus) op zijn 14de jaar overleden aan de ziekte van Wilson, een 
  boeken in 

dagboekvorm - Ziek 
zijn - 
Homoseksualiteit;ma 

 stofwisselingsziekte die een teveel aan koper in het lichaam veroorzaakt. Zijn oudere broer Luuk 
redt Maus' dagboek uit de vlammen, wanneer hun moeder alle eigendommen van Maus wil 
verbranden op de eerstvolgende verjaardag na Maus' dood. Door in het dagboek te schrijven, te 
lezen en het ook nog te voorzien van commentaar, gaat hij als het ware een gesprek met Maus 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Blundell,J. Ik lieg maar een keer Amerika - C Het is eind jaren veertig van de 20e eeuw. De 15-jarige Evie experimenteert met lippenstift  en 
  Jeugdboeken;klas 3 - 

Tweede wereldoorlog 
- lezen voor de lijst 
3+ 

 chocoladesigaretten. Haar stiefvader Joe is teruggekeerd uit Europa, waar hij voor de geallieerden 
heeft gevochten. In korte tijd bouwt hij een bloeiend bedrijf op. Kort voordat de zomervakantie 
eindigt, neemt Joe zijn vrouw en Evie mee naar Florida op vakantie. Daar komen ze Peter tegen, 
een kameraad van Joe uit de oorlog. Evie wordt verliefd op de knappe Peter, maar al snel blijkt dat 
Peter en Joe nog een oude rekening te vereffenen hebben. Evie wordt ineens snel volwassen   en 

    moet kiezen tussen gevoel en verstand. 
Grossman,D. De stem van Tamar Vriendschap - 

Vriendschap met 
C De Israëlische schrijver David Grossmann (1954) sluit in deze roman thematisch aan bij zijn eerdere 

'Zigzagkind'. Daarin beleeft een jongen een zoektocht naar zijn verleden. In deze roman gaat het om   een 
 
 
 
 
 

Herrick,S. 

 
 
 
 
 

Cold skin 

dieren - Jeruzalem - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3+ 

 
 

Jeugdboeken;klas 3 -    C 
Thrillers - lezen voor 
de lijst 3+ 

dubbele zoektocht. De 15/16-jarige Assaf rent met Dina, een hond, door hedendaags Jeruzalem,   op 
zoek naar de eigenaar. Hij ontmoet een kluizenares, straatartiesten, junks, komt in aanraking met de 
politie. Uiteindelijk vindt hij de eigenaar van Dina. Het is de 16-jarige Tamar, op zoek naar haar 
drugsverslaafde broer Sjaj in het straatleven en de artiestenscene. Na een goed voorbereid plan vindt en 
bevrijdt ze hem, mede dankzij haar betoverende  stem. 

 
Het verhaal speelt zich af in Burruga, een klein mijnwerkersstadje in Australië. Iedereen kent 
elkaar en het leven is rustig en voorspelbaar. Maar onderhuids spelen er sterke emoties 
zoals afgunst, woede, schaamte en lust. De schijnbare rust in het stadje wordt drastisch 
verstoord wanneer op een morgen Colleen O'Connor, een jong meisje, vermoord wordt 
teruggevonden. 

 
Kunst, Marco Kroonsz Tijdreizen - C 

Uitvindingen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3+ 

Amsterdam, 1670. Wessel Kroonsz wordt betrokken bij een belangrijk maar levensgevaarlijk 
onderzoek van zijn vader, die arts is. Eeuwen later, in 2013, ontmoet Pink een mysterieuze 
jongen. Hij heet Wessel Kroonsz. Wat wil hij van haar? Vanaf ca. 15  jaar. 

 
 

Peet,M. Tamar Verzet - C 
Jeugdboeken;klas 3 - 
Tweede wereldoorlog 
- lezen voor de lijst 
3+ 

Wanneer de opa van een Engels tienermeisje is overleden, gaat zij uitzoeken waarom hij een 
aantal merkwaardige voorwerpen aan haar heeft nagelaten. Ze ontdekt het bestaan van een 
verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, met dezelfde naam als  zijzelf. 

 
Steinhöfel,A. Het midden van de wereld Homoseksualiteit;ma    C 

nnen - 
Jeugdboeken;klas 3 - 
lezen voor de lijst 3+ 

Een 17-jarige jongen (ik-figuur) en zijn tweelingzus wonen met hun excentrieke moeder in 
een oude villa in een kleine Duitse stad. Hij wordt krankzinnig verliefd op een hardloper met 
wie iedereen dweept. 
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Kromhout,R. Soldaten huilen niet Jeugdboeken;klas 3 - 

Historische roman - 
Engeland - 3/4 TL - 
lezen voor de lijst 3+ 

C+ Quentin Bell, neefje van Virginia Woolf, groeit samen met zijn broer en zusje op in de jaren 
twintig en dertig van de vorige eeuw. Het grote landhuis van zijn familie wordt bewoond en 
bezocht door een bonte verzameling vrije geesten 
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