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Inleiding
De tweede nieuwsbrief van De Kinderboekentuin voor het
voortgezet onderwijs! Hopelijk vind je hierin inspiratie voor in je
lessen, binnen je vakgroep of mogelijk zijn bepaalde dingen te
delen met collega’s van andere vakgroepen.
In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:
• Jonge Jury
• Boekenweek voor jongeren
• Zelf schrijven doet lezen
• Queer-boeken
• Nieuwe boeken getipt
• Tot slot

Jonge Jury
Afgelopen week is de winnaar van de jonge jury bekend gemaakt, nadat ruim zestienduizend
jongeren van 12 tot en met 16 jaar hadden gestemd.
Dit zijn de winnaars:

2019
Winnaar: Wild – Mel Wallis de Vries
Debuutprijs: Één waarheid – Nadina
Swagerman
Mel Wallis de Vries wint voor de zevende
keer op rij.

Boekenweek voor jongeren
Van 20 t/m 29 september is het Boekenweek voor jongeren.
Afgelopen week is de ‘shortlist beste boek voor jongeren’ bekend gemaakt. Dit zijn de 10
genomineerde boeken, ze zijn verdeeld in 5 oorspronkelijk Nederlandse boeken en 5
vertaalde boeken:

Op 20 september worden de twee winnaars bekend gemaakt.
De drie korte verhalen in 3PAK, de gratis bundel bij de Boekenweek voor Jongeren, worden
in 2019 geschreven door Karin Amatmoekrim, Joost Klein en Margje Woodrow. De auteurs,
die samen een gevarieerde groep jongeren zullen aanspreken, gaan de uitdaging aan een
verhaal te schrijven dat scholieren tussen de 15 en 18 jaar prikkelt en tot denken aanzet.

Literatour
Speciaal voor de Boekenweek voor Jongeren organiseert de Schrijverscentrale een grote
schooltournee: de Literatour. Een team van 21 enthousiaste auteurs bezoekt van 23 t/m 27
september middelbare scholieren op 100 scholen. Daar gaan zij op eigen wijze met
leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo in gesprek over het lezen en
schrijven van een boek. Zo worden maar liefst 10.000 jongeren direct bereikt op een manier
die hen aanspreekt. De auteurs die dit jaar deelnemen aan Literatour zijn: Daniëlle Bakhuis,
Walter van den Berg, Khalid Boudou, Johan Fretz, Daan Heerma van Voss, Auke Hulst,
Raoul de Jong, Marco Kunst, Alma Mathijsen, Cis Meijer, Jennefer Mellink, Gustaaf Peek,
Jowi Smitz, Buddy Tegenbosch, Franca Treur, Wytske Versteeg, Robert Vuijsje, Maartje
Wortel en de 3PAK-auteurs. (Bron CPNB)
Wil jij ook een schrijver boeken? Neem contact op (info@kinderboekentuin.nl) en we
organiseren samen een schrijversbezoek.

Zelf schrijven doet lezen
Wie zelf regelmatig verhalen of gedichten schrijft, leest beter. Dat heeft
onderzoek uitgewezen. Maar schrijven is een kunst apart. Om
onderbouwleerlingen een duwtje in de rug te geven, schreef Carry Slee
een boek vol inspirerende schrijftips en -opdrachten. Dit boek is zeer
toegankelijk en helpt je met allerlei moeilijkheden die je tegen kan komen
als je een verhaal wilt schrijven. Het boek heet: ‘Durf te schrijven’.

Wie nog meer wil weten over de ins en outs van de schrijfkunst kan
uitkijken naar ‘Sterke verhalen en hoe je ze schrijft’ (uitg. Blossom
Books). (Bron ‘Lezen’, een uitgave van Stichting Lezen)

Queer-boeken

Uit recent onderzoek van COC Nederland blijkt dat veel LHBTI-leerlingen het nog steeds
moeilijk hebben op school. Een van de manieren waarop de situatie verbeterd kan worden, is
door op school aandacht te besteden aan deze onderwerpen. De website
www.queerboeken.nl hoopt hieraan te kunnen bijdragen door mooie LHBTI boekentips te
geven die herkenning kunnen geven voor LHBTI leerlingen, en niet-LHBTI-leerlingen meer
inzicht te geven in het leven van LHBTI-medeleerlingen. Queerboeken.nl is een
samenwerking tussen COC Nederland en de Leescoalitie. (Bron ‘Lezen’, een uitgave van Stichting
Lezen)

Nieuwe boeken getipt
Volg me – Sophie Jansen (uit Breda!)
Uitgeverij Karakter

Fictie 15+ Thema’s social media, groepsdruk
Ik heb afkickverschijnselen. Ik krijg geen likes. Er wordt niet over me gesproken. Of nou ja,
over anderen eigenlijk. Het draait even niet om mij. Ik open mijn mailbox: leeg. Ik had nooit
gedacht dat ik me in de vakantie zou gaan vervelen. Ik kan niet wachten tot het geluid van
de zoemer weer het startsein van het nieuw schooljaar aangeeft. Eindelijk weer in mijn
veilige wereld. De wereld die ik beheer. Ik bepaal wie er speelt. Ik trek aan de touwtjes. Ze
hebben geen idee wie ik ben…

Sophie Jansen is docent Nederlands op De Nassau in Breda. Dit is haar debuut

Vijf stappen van jou – Rachael Lippincott - vertaald door Karin Pijl
Uitgeverij Volt / Singel

Thema’s: taaislijmziekte, verliefdheid. Leeftijd 15+
Stella Grant houdt ervan om controle te hebben. Om haar taaislijmziekte te beheersen en de
mogelijkheid van longtransplantatie te behouden, moet Stella zes stappen afstand houden
met alles en iedereen. Het enige waar Will Newman controle over wil hebben, is het verlaten
van het ziekenhuis. Binnenkort wordt hij achttien en kan hij alle apparaten loskoppelen en de
wereld zien.
Will is precies waar Stella van weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt, zou ze haar
plek op de transplantatielijst kwijt kunnen raken. Een van hen zou zelfs kunnen sterven.
Afstand: zes stappen. Geen uitzonderingen. Maar plotseling voelt zes stappen niet aan als veiligheid. Het voelt
als een straf.
Wat als ze een klein stukje van de ruimte konden stelen die hun kapotte longen van hen hebben gestolen? Zou
vijf stappen uit elkaar echt zo gevaarlijk zijn als het ervoor zorgt dat hun hart stopt met breken?

Het hart van de tijger – Jeroen van Unen (uit Breda!)
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Fantasy. Leeftijd 12+
In Het hart van de tijger, het derde deel van de Nachtuilen-serie van Jeroen van Unen, volgt
de lezer de gevaarlijke queeste van Tobias. Eerder verschenen De Nachtuilen (deel 1) en De
slang van Havilah (deel 2), twee pageturners die shortlisted waren voor de Harland Awards.
De eerste tempel is overwonnen en vol goede moed vervolgt Tobias zijn strijd om de overige
tempels te vinden en uiteindelijk Ivor te bevrijden. Samen met de andere Nachtuilen reist hij
naar Stockholm, waar plotseling een mysterieuze monoliet is verschenen, die iets te maken
lijkt te hebben met de tweede tempel. Terwijl de Nachtuilen jacht maken op deze tempel, arriveert er een nieuwe
bewoner op de Denari-eilanden, die een belangrijke ontdekking doet. Intussen ondervindt Tobias langzaam maar
zeker de effecten van de Duistere Magie… ‘Een geweldig en superspannend boek dat je in één ruk wilt uitlezen.’
Jim de Koning, 12 jaar ‘Herkenbaar voor de Harry Potterfans en toch totaal anders van toon en uitwerking. (…)
De vaart van het verhaal en de interessante personages maken dit boek boeiend tot en met de spectaculaire
eindstrijd.’ Juryrapport Harland Awards Derde deel van verslavende fantasyserie voor jongens en meisjes vanaf
12 jaar..

Break a leg – Chinouk Thijssen
Uitgeverij Clavis

Thema’s: ballet, thriller. Leeftijd 15+
Nederlands, van eigen bodem Het spannende en spectaculaire tweede deel van de trilogie
‘Truth or Dance’, waarin niemand te vertrouwen is. Voor young adults. DACHTEN JULLIE
DAT HET NU WAS AFGELOPEN? THINK AGAIN. TRUTH OR DANCE BEGINT NU PAS
ECHT. Dit jaar zou alles anders worden. Maar nu India is toegelaten tot de vervolgopleiding
van het conservatorium wordt ze ook daar lastiggevallen. Via de groepschat Truth or Dance
stuurt een anonieme stalker haar en haar vriendinnen Lisa, Nikki en Zoë nieuwe opdrachten
– nog gevaarlijker en met nog ergere gevolgen als ze niet gehoorzamen. De meiden leven voor het ballet, maar
zijn ze klaar voor een dans des doods? ‘Truth or Dance is ontegensprekelijk een thriller die zijn jongere
doelpubliek niet uit het oog verliest. Thijssen creëert een tienerwereld die gruwelijk herkenbaar is. Het is een
toegankelijk en entertainend verhaal met een duister en scherp kantje.

Chinouk Thijssen is een bekende ‘booktuber’, ze maakt haar eigen youtubefilmpjes over young adult
boeken. Break a leg is haar derde eigen boek. Eerder verschenen van haar Fataal Spel en Truth of
Dance.

De regen is warm – Joke Benoot
Uitgeverij Clavis

Thema’s: familie, wonen in een tehuis, geestelijke gezondheid,
geheimen. Leeftijd 13+
De regen is warm is een verhaal over een wereld waar kinderen opgroeien die geen thuis
hebben, maar een tehuis. Over takken die verder groeien, ook als ze geen wortels meer
hebben of knakken. Voor young adults. Het is herfst, het seizoen waarin alles valt. De
zestienjarige Chloë zwijgt al bijna een jaar. Volgens haar heeft ze niemand. Toch ziet Elias
– half elf, zoals hij het zelf zegt – haar als zijn grote zus. Hij baant zich op zijn fiets een weg
door een modderig leven. Wanneer zijn moeder van de radar verdwijnt en hij nergens hulp vindt, maakt hij een
plan om het dan zelf maar op te lossen. De stuurse Ana, die manden vlecht van wilgentenen, laat voor het eerst
in jaren weer een bezoeker binnen. Met haar praat Chloë wél, maar ze stelt te veel vragen. Geert, begeleider van
Elias en Chloë, wordt vader, maar onderweg dreigt hij ontworteld te raken.

Heerestraat en Rozenlaan, mijn rampzalige leven in twee huizen –
Carlie van Tongeren
Uitgeverij Blossom Books

Thema’s: Scheiding, . Leeftijd 12+
Nina's ouders zijn net gescheiden. Dat betekent niet alleen dat Nina vanaf nu elk weekend
met een enorme weekendtas heen en weer moet fietsen tussen twee huizen, maar ook dat
ze in sneltreinvaart moet wennen aan de nieuwe situatie. Aan de nieuwe vriendin van haar
vader bijvoorbeeld, die twee kinderen heeft: Lindi (type valse stiefzus) en Mark
(headbangende metalfan). En aan het feit dat haar moeder als een zombie-in-pyjama door

het huis wandelt. Eigenlijk heeft Nina het al druk genoeg met voetbal, vriendinnen en haar laatste schooljaar - en
nu komt dit er ook nog bij. Hoe moet ze dit in hemelsnaam allemaal tegelijk doen?

Tot slot
De afgelopen maand was ik genomineerd voor Beste Boekverkoper van Nederland 2019 /
2020, samen met nog 27 andere boekverkopers. Op vrijdag 7 juni is de shortlist bekend
gemaakt, 5 boekverkopers staan in de finale…. en ik ben één van hen!
Een vakjury gaat nu bepalen wie van ons de titel Beste Boekverkoper van het jaar 2019 /
2020 gaat worden. Dit wordt bekend gemaakt op 26 augustus, tijdens Beste Boeken Live in
Amsterdam.

Volg De Kinderboekentuin
Wil je weten welke activiteiten ik in en rond de winkel organiseer? Volg me dan op
Instagram, Facebook, Twitter of neem een kijkje op mijn website www.kinderboekentuin.nl

