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Boeken kunnen bijten, ontroeren, troosten en ontspannen.  

Alleen valt het niet altijd mee om het juiste boek te kiezen of om op de hoogte te blijven van nieuwe titels. 

Bibliotheek Maasmechelen wil leesplezier voor iedereen! Niet iedereen vindt lezen leuk, omdat het soms 

moeilijk gaat. Maar ook voor jou bestaan er leuke boeken die lezen makkelijker maken. Om de leerlingen hier-

bij te helpen, stelden wij deze leeslijst samen.  

Het gaat om vrij recente Nederlandstalige boeken, oorspronkelijk of vertaald, en die nu nog in de boekhandel 

te krijgen zijn.  

De leeslijst toont behalve titels en auteur, ook de cover, het aantal pagina’s en de plek waar je het boek kan 

terugvinden. Ook geven we aan of een boek verfilmd werd.  

Natuurlijk is de lijst maar een kleine greep uit het aanbod van de Maasmechelse bibliotheek. In de bibliotheek 

staan de medewerkers altijd klaar om te helpen met de keuze van een boek. 

Als je kijkt bij de volgende reeksen (ingeven als zoekterm) krijg je nog een schat aan Nederlandse boeken die 

je kan klasseren onder de noemer Makkelijk Lezen. 

‘Lekker lezen’, ‘Reality reeks’, ‘Lezen voor iedereen’, ‘Lonely planets. Verboden voor ouders [= non-fictie], 

‘Superr’, ‘Flitsen’, ‘Troef-reeks’... 

Via maasmechelen.bibliotheek.be kan je ook gericht zoeken naar voor jou interessante genres, thema’s. 

De leeslijsten zijn ook online beschikbaar op http://maasmechelen.bibliotheek.be 

VEEL LEESPLEZIER! 

 

Verfilmde boeken   

 

    Taalpunt leesboeken 
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 Ademnood door Helene BAKKER. 

73 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Susan heeft een ernstige ziekte. Haar nieuwe buurjongen Jim wordt ver-

liefd op haar. Maar dat wil Susan eigenlijk niet. Verhaal in korte zinnen en 

gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 13 jaar.  

Onderwerp:  Zieken / Mucoviscidose 

Ahmad op het voetbalveld door Mirjam EPPINGA 

37 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Ahmad (16, ik-figuur) kan heel goed voetballen. Daan en Rik zitten bij Ah-

mad in het voetbalteam. Zij werken na school bij supermarkt De Giraf. Dat 

wil Ahmad ook wel. Maar zijn Nederlands is nog niet zo goed. Verhaal in 

korte zinnen en makkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar.  

Onderwerp:  Voetbal 

Ahmad wil aan het werk door Mirjam EPPINGA 

36 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Ahmad (16, ik-figuur) wil graag werken bij supermarkt De Giraf. Maar zijn 

Nederlands is nog niet zo goed. Hij heeft een gesprek met de chef. Zal het 

goed gaan? Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. Vanaf ca. 12 

jaar.  

Onderwerp: Warenhuizen 

Alleen met haar door Mirjam EPPINGA 

45 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Tom denkt de hele dag aan Eva. Hij wil haar mee uit vragen. Maar hij 

stuurt de sms aan het verkeerde meisje. Verhaal in korte zinnen en gemak-

kelijke woorden. Vanaf ca. 13 jaar.  

 Onderwerp: Verliefd zijn 

Als slavin geboren door Marian HOEFNAGEL 

95 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Hun oma kwam als 14-jarige met een slavenschip uit Afrika, hun moeder is 

slavin, en de 14-jarige tweeling Maisa en Kwasi werkt ook als slaaf op de 

Amerikaanse plantage Pais en Vree. Het in de 18e eeuw handelende ver-

haal speelt zich af op acht achtereenvolgende dagen...  

Onderwerp:  Slavernij 
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Beterschap! door Johan Van CAENEGHEM 

36 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een broer en zus die vanuit Iran naar Nederland zijn gekomen, krijgen 

voor het eerst de griep. Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen.  

Onderwerp: Ziekten 

Blauw water door Simone Van der VLUGT 

77 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een vrouw wordt samen met haar dochtertje gegijzeld door een ontsnapte 

tbs'er. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

[Taalpunt Leesboeken] 

Onderwerp: Thriller 

Blij met jou door Johan Van CAENEGHEM 

36 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Alina volgt Nederlandse les. De terugweg naar huis is een beetje eng, met 

jongens die naar haar roepen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke 

woorden.  

 

Bloedrode Maan door John TOWNSEND 

62 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Nick neemt de taken van de gewonde boswachter Freek over. Hij ontdekt 
dat dieren uit het bos verdwijnen of gedood worden en ziet een met bloed 
geschreven boodschap. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: 

Barack Obama door Elsbeth WITT 

28 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Ballonstrip over het leven van Barack Obama, de eerste zwarte president 

van Amerika. Korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Barack Obama 
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Code rood door Bianca MASTENBROEK 

148 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De geheime organisatie waar Maggie (17, ik-figuur) en haar ouders voor 

werken beschuldigt haar ouders van het stelen van kostbare munten. Mag-

gie moet zichzelf in gevaar brengen om het tegendeel te bewijzen.  

Onderwerp: Doven en slechthorenden 

Bram, zoon van een soldaat door Marleen SCHMITZ 

130 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Na een valpartij bij het freerunnen belandt Bram in het ziekenhuis. Hij 

maakt zich zorgen over zijn vader die als soldaat naar Afghanistan moet. 

Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar.  

Onderwerp:  Soldaten / Papa 

Breng me zijn hoofd door Alex STEWART 

56 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Elfenprins Zilvermaan wil dat huurmoordenaar Pip hem het hoofd van de 

rebel Zod brengt. Maar als hij Zod ontmoet, gaat hij twijfelen over zijn op-

dracht. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Avonturenverhalen / Elfen 

De finale door Fenna de VRIES 

[ay-Rock, Lucas, Tess en Vita mogen meedoen aan de halve finale van 

Dansfactor op een cruiseschip. De reis verloopt heel anders dan verwacht. 

Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.   

88 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Onderwerp: Dansen 
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Cruise door Suzanne VERMEER 

146 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een man verdwijnt spoorloos tijdens een cruise op de Middellandse Zee 

ter ere van zijn trouwdag. Zijn vrouw gaat op zoek. Verhaal in eenvoudig 

Nederlands met korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Thriller 

Dansen in de regen door Gull AKERBLOM 

45 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Hanna wil buiten een feestje geven, maar worstelt met vragen als wie 

moet ze uitnodigen en wat gebeurt er als het regent? Verhaal in makkelijke 

woorden en korte zinnen.  

Onderwerp: Feesten 

Daria voelt zich thuis door Emma-Ida JOHANSSON 

34 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Daria's kinderen doen het goed op school. Zelf vindt ze de Nederlandse 

taal maar lastig. Ze voelt zich een beetje eenzaam. Dan ontmoet ze in het 

park Marit en haar hondje. Het is het begin van een mooie vriendschap. 

Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden.  

Onderwerp: Vriendschap 

De belofte door Marian HOEFNAGEL 

95p. [Taalpunt Leesboeken] 

In 1950 doen twee zussen een belofte aan een Mariabeeld als zij hun moe-

der beter maakt. In 1992 gaat een jongeman op zoek naar zijn zus. Hij 

krijgt te maken met deze belofte. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijk 

woorden.  

Onderwerp: Broer-zusrelatie 

De beste door Chris RIPPEN 

56 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Na een wedstrijd wordt het lijk van een oud-voetballer gevonden op de 

tribune. Een hulpagent gaat op onderzoek uit. Verhaal in korte zinnen en 

gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Thriller 
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De blinde bloemist door Sofia BERGVALL 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Eva heeft een bloemenzaak waar weinig klanten komen. Dan komt er een 

blinde stagiaire. Verhaal met makkelijke woorden en korte zinnen.  

Onderwerp: Bindheid 

De buitenkant van meneer Jules door Diane BROECKHOVEN 

67 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een oude vrouw ontdekt dat haar man is overleden is. Zij vertelt hem dan 

de dingen die ze nooit eerder heeft durven zeggen. Verhaal in korte zinnen 

en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Dood / Rouwen / Man-vrouwrelatie 

 

De holocaust door Dee PHILLIPS 

45 p.[Taalpunt Leesboeken] 

Het is oorlog. Een meisje en haar familie worden opgepakt. Ze komen in 

een concentratiekamp terecht. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke 

woorden.  

Onderwerp: Concentratiekampen / W.O. II 

De familieblues door Yvonne KRONENBERG 

48 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Verhalen over vaders, moeders, broers, zussen etc. Bewerking in eenvou-
dig Nederlands met korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Familie 
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De juiste man door Max Van OLDEN 

74 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een advocaat verdenkt een collega van het veroorzaken van het verkeers-

ongeluk waarbij zijn zoon om het leven kwam. Twintig jaar later bedenkt 

hij een plan om wraak te nemen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke 

woorden.  

Onderwerp: Thriller 

De kleine Johannes door Frederik Van Eeden 

93 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Psychologisch sprookje over de kleine Johannes die volwassen moet wor-

den.  

 

De kloof door Marian HOEFNAGEL 

68 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een 16-jarige jongen is tijdens zijn vakantie in een kloof gevallen. Hij wordt 

verzorgd door een meisje. Ze worden verliefd. Maar dan doet hij een 

schokkende ontdekking. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Avonturenverhalen 

De man van de bloemen door Johan Van CAENEGHEM 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Jan is verliefd op Gloria, maar hij durft haar niet te vragen of ze iets met 

hem wil gaan drinken. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden.  

Onderwerp: Verliefdheid 

 

De ontelbaren door Elvis PEETERS 

119 p. [Taalpunt Leesboeken] 

‘De ontelbaren' is een symbolisch/futuristische roman over de rijke Wes-

terse samenleving, die overspoeld wordt door ontelbare economische 

vluchtelingen. Ze zijn met velen en vormen als het ware een mensenplaag. 

Ineens liggen ze te slapen in jouw portiek of stelen de bloemkolen ...  

Onderwerp: Vluchtelingen 
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De schoolbus: en andere korte verhalen door José Van LAER 

[58 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Twaalf verhalen over alledaagse gebeurtenissen: van de spanning die een 

sollicitatie kan teweegbrengen tot een misvatting die een goede afloop 

kent. Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen.  

Onderwerp:  

De smoes door Marie-Monique Van KEMPEN 

60 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De Surinaamse Kyra heeft een baan in de thuiszorg. Een klant zet haar on-

der druk om naar Suriname te gaan om een kostbare broche op te halen. 

Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 13 jaar.  

Onderwerp: Vriendschap / Suriname 

De Titanic door Dee PHILIPS 

44 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een meisje is zwanger. De familie waarvoor ze werkt gaat naar Amerika. Ze 

mag mee op de Titanic. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden.  

Onderwerp: The Titanic / Scheepsrampen 

De uitverkorene door Fayza OUM’HAMED 

119 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De Marokkaanse Fayza (1979) vertelt dat ze van haar vader moest trouwen 

met een onbekende man uit Nederland. Hij en zijn familie mishandelen en 

vernederen haar. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf 

ca. 15 jaar.  

Onderwerp: Waargebeurd 

De voetballer door Johan Van CAENEGHEM 

39 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Werk vinden is niet makkelijk voor Karim (20) uit Irak, dus fijn dat hij bij het 

voetbalteam mag. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden.  

Onderwerp: Voetbal 
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Dubbeliefde door Marian HOEFNAGEL 

140 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Elise (14) verhuist met haar ouders naar Paramaribo. Ze wordt daar ver-

liefd op de populaire Kenneth en sluit vriendschap met de serieuze Iwan. 

Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 13 jaar.  

Onderwerp: Verliefd zijn / Suriname 

Een doolhof van woorden door Marie-Sabine ROGER 

128 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een ongeletterde, eenzame man sluit vriendschap met een oudere, juist 

heel belezen dame. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden  

Onderwerp: Vriendschap 

Een nieuwe baan door Johan Van CAENEGHEM 

37 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Samir is heel behulpzaam maar werk vinden is moeilijk. Verhaal in korte 

zinnen en makkelijke woorden.  

Onderwerp:  

Een ontgoocheling door Willem ELSSCHOT 

49 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een vader met grote verwachtingen voor zijn zoon raakt zelf uitgerangeerd 

als voorzitter van een kaartclub terwijl zijn zoon op school mislukt. Verhaal 

in makkelijke woorden en korte zinnen.  

Onderwerp: Vader-zoonrelatie 

Een schot in de roos door Simon De WAAL 

104 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Rechercheur Van Opperdoes onderzoekt samen met een jongere collega 

een vermissing en de moord op een jongeman in Amsterdam. Verhaal in 

korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Detectives 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.lannoo.be/sites/default/files/generated/images/book/cover/9789401401708.jpg&imgrefurl=http://www.lannoo.be/de-keerzijde-van-de-keizer&h=600&w=400&tbnid=Zo6QQUqOK9SWlM:&docid=w4CyOOrAvHcmDM&ei=PhIWVsDyDYr1aoze
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Een soldaat in huis door Marian HOEFNAGEL 

112 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Het is mei 1940. Chris woont met zijn broertje en moeder vlak bij Schiphol. 

Als de oorlog uitbreekt, komt een militaire vlieger bij hen wonen. Als hij 

maar niet vraagt waar hun vader is... Verhaal in korte zinnen en gemakkelij-

ke woorden. Vanaf ca. 13 jaar.  

Onderwerp: Nederland / W.O. II 

Fijne verjaardag door Johan Van CAENEGHEM 

39 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De vriendin van Sammy is bijna jarig en daarom wil hij een cadeau voor 

haar kopen. Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen.  

Onderwerp: Feesten 

Floris en fleur door Diederic van ASSENEDE 

83 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Floris en Fleur groeien op aan het Spaanse hof in de middeleeuwen. Floris 

is moslim en mag van zijn vader, de koning, niet trouwen met de katholie-

ke Fleur. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Liefdesverhalen 

Geraakt door Marlies VERHELST 

85 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Aron (16) heeft eindelijk een afspraak met Maira. Maar hun eerste date 

verloopt heel anders dan gepland. Aron wordt in elkaar geslagen. Verhaal 

in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 15 jaar.  

Onderwerp: Bang zijn / Geweld 

Geweten door Marian HOEFNAGEL 

56 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een groepje schoolvrienden heeft een leraar laten verdwijnen. De zaak is 

niet opgelost. Hebben ze de perfecte misdaad gepleegd? Verhaal in korte 

zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Thrillers 
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Gijsbrecht van Amstel door Joost Van den VONDEL 

55 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Vereenvoudigde navertelling van het bekende toneelstuk.  

Onderwerp: Tragedies 

Gladiator: het verhaal van een krijger door Dee PHILLIPS 

45 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De Romeinen nemen de jonge zoon van een Keltische koning gevangen. Hij 

wordt opgeleid tot gladiator in Rome. Verhaal in korte zinnen en gemakke-

lijke woorden.  

Onderwerp: Gladiatoren 

Haar naam was Sarah door Tatiana DE ROSNAY  

191 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een Amerikaanse journaliste doet onderzoek naar de jodenvervolging in 

Frankrijk. Daarbij stuit ze op een geheim van haar schoonfamilie. Herschre-

ven in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

 Onderwerp: Jodenvervolging / W.O II 

Hanna’s verjaardag door Gull AKERBLOM 

72 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Hanna besluit haar 50ste verjaardag niet te vieren, toch gebeuren er 

mooie dingen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden.  

Onderwerp: Eenzaamheid 

Herrie in Huize Avondrood door Suzanne GANSER 

79 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een mopperige, oude meneer in een verzorgingstehuis vindt toch nog zijn 

draai. Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen.  

Onderwerp: Rusthuis / Ouderen 
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Jungleboek door Rudyard KIPLIN 
 
71 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Het kleine mensenkind Mowgli wordt in de jungle van India gevonden door 
wolven. Ze voeden hem op als hun eigen jong. Zo leert hij de wetten van de 
wildernis kennen en gehoorzamen.  
 
Onderwerp: Jungle / Dierenverhalen 

Het experiment door Mirjam KOOIJMAN 

56 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Yasmina en Laura gaan vaak naar de kelder van Laura's flat. Daar worden 

ze niet gestoord door ouders of leraren. Op een dag horen ze er vreemde 

geluiden. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 13 

jaar.  

 

Het huis aan de gouden bocht door Jessie BURTON 

104 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Na haar huwelijk met Johannes Brandt, VOC-koopman in het 17de eeuwse 
Amsterdam, moet Nella erg wennen aan haar nieuwe leven in het huis aan 
de Herengracht. Ze maakt kennis met Maren, Otto en Cornelia, die in haar 
plaats de scepter proberen te zwaaien.  
 
Onderwerp: Historische literatuur  

Het verhaal van Betty door Johan Van CAENEGHEM 
 
53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Betty vindt in de wasserette een verloren portemonnee. Ze weet van wie 
die is, maar ze kan het geld goed gebruiken... Verhaal in korte zinnen en 
gemakkelijke woorden. 
 

Onderwerp: Geld 

Het verhaal van Kaat door Johan Van CAENEGHEM 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Kaat is 's nachts alleen thuis. Ze hoort beneden geluid: een vreemde man is 

in haar huis! Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. 

Onderwerp: Angst 
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Het verhaal van Kim door Johan Van CAENEGHEM 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Twee vriendinnen zijn een stel, maar wonen nog niet bij elkaar. Dan ge-
beurt er iets onverwachts. verhaal in korte zinnen en eenvoudige woorden. 
 

 

Het verhaal van Marco door Johan Van CAENEGHEM 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Marco bezorgt pakjes met zijn bestelwagen. Hij heeft het veel te druk. Dan 
ontmoet hij Lisa, die hem wil helpen. Verhaal in korte zinnen en gemakke-
lijke woorden. Met veel zwart-witfoto's. 
 

 

Het verhaal van Mariam door Johan Van CAENEGHEM 

47 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Mariam vindt alle nieuwe dingen in Nederland spannend, maar ze gaat 
toch winkelen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. 
 

Onderwerp: Openbaar vervoer 

Het verhaal van Nikki door Johan Van CAENEGHEM 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een bijna blind meisje woont nog bij haar ouders. Ze wil graag vrienden 

maken. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Binden en slechtzienden 

 Het verhaal van Rita door Johan Van CAENEGHEM 

53 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Rita gaat de stad in. Ze zoekt een cadeau voor haar vriendin. Dan verliest 
ze haar oorbel. Zal ze hem terugvinden? Verhaal in korte zinnen en gemak-
kelijke woorden. 
 

Onderwerp: Fabels  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/7/8/2/1/9200000035871287.jpg&imgrefurl=http://www.bol.com/nl/p/de-honden/9200000035871287/&h=840&w=534&tbnid=GUnl8540rs7NQM:&docid=kQKDyKLYaj7bLM&ei=NCwWVverOMvYadr1jdgF&t
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Hoe ik talent voor het leven kreeg door Rodaan Al GALIDI 

136 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Semmier is een vluchteling uit Irak die in Nederland asiel aanvraagt. Hij 
schrijft over de negen jaar die hij in een asielzoekerscentrum verblijft. Ver-
haal in makkelijke woorden en korte zinnen. 
 

Onderwerp: VLuchtelingen; Nederland 

In één klap door Abbas KHIDER 

76 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De 18-jarige Karim vlucht uit Irak naar Duitsland, maar merkt dat zijn ver-
wachtingen van het nieuwe leven in Europa niet uitkomen. Verhaal in kor-
te zinnen en eenvoudige woorden. 
 

Onderwerp: Ontheemden / Vluchtelingen; Irak  

Je leven op het spel door Christina WAHLDEN 

56 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Het broertje van Lea wil ook naar Nederland vluchten, maar op de boot 
van Libie ͏̈ naar Lampedusa breekt brand uit. Verhaal in korte zinnen en 
makkelijke woorden. 
 

Onderwerp: Vuchtelingen 

Kassa 3: soap in de supermarkt door Ria Van ADRICHEM 

63 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Belevenissen van mensen die in een supermarkt werken. Zes verhalen, ge-
schreven in korte zinnen en gemakkelijke woorden. 
 

Onderwerp: Warenhuizen 

Kees de jongen door Theo THIJSSEN 

104 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Twaalfjarige jongen in het Amsterdam van rond 1900 moet door omstan-

digheden snel volwassen worden. Hij moet kiezen tussen school of gaan 

werken.  

Onderwerp: Jeugd; Amsterdam; 1914-1948 
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Kinderjaren door Jona OBERSKI 

70 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Gevoelens en ervaringen van een Joodse kleuter, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog met zijn ouders enkele jaren in een concentratiekamp door-
brengt. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. 
 

Onderwerp: Concentratiekampen / W.O. II 

Koopziek door Audrey FRANSSEN 

67 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Femmy (16) wil hippe, dure spullen kunnen kopen. Maar dan is haar geld 
op. Zal ze geld van haar broer lenen? Dat merkt hij vast niet.  
 

Onderwerp: Koopverslaving  

Last minute door Linda Van RIJN 

143 p. [Taalpunt Leesboeken] (ook als e-boek beschikbaar) 

Een jonge vrouw gaat met haar man op strandvakantie in Egypte. Daar 
komt ze iemand van vroeger tegen die ze nooit meer wilde zien.  
 
Onderwerp: Spionage / Thriller 

Lieveling door Kim Van KOOTEN 

98 p. [Taalpunt Leesboeken] 
Puck, 5 jaar, is met haar moeder verhuisd naar de villa van de nieuwe man 
van haar moeder. Ze krijgt te maken met jarenlang misbruik door haar 
stiefvader.  
 
Onderwerp: Seksueel geweld; Kinderen 

 Mams door Marjan Van ABEELEN 

60 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De moeder van Madelief (14) heeft kanker. Ze kan niet meer beter wor-
den. Madelief begint een dagboek om haar verdriet een plek te geven. 
Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar. 
 

Onderwerp:  Waargebeurd  
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Naar de top door! Door Christina WAHLDEN  

41 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een meisje droomt van een loopbaan als directeur van een school, maar 
voorlopig moet ze elke dag een uur lopen om onderwijs te krijgen in Afgha-
nistan. Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen. 
 

Onderwerp: Vrouwen; Afghanistan /  Rollenpatroon 

Niet bang zijn door Britt ENGDALL 

51 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Alette heeft het moeilijk, ze lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en moet een zware 

chemokuur ondergaan. Gelukkig staat haar man haar bij en krijgt ze ook veel steun 

van haar dochters. Maar het mooiste nieuws is toch wel dat haar jongste dochter 

Hannah zwanger is.  

Onderwerp: Ziek zijn / Grootouders 

Nieuwe buren door Bim WIKSTROM 

32 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Michael voelt zich eenzaam omdat het uit is met zijn vriendin, maar dan 
ontmoet hij zijn nieuwe buurvrouw. Verhaal in korte zinnen en makkelijke 
woorden. 
 

Onderwerp: Verloren liefde / Eenzaamheid  

Nieuwkomers op de dijk door Susanne GANSER 

50 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Wilma is 77 jaar. Ze woont in een dorpje op de dijk. Dan stoppen er ineens 

drie bussen met vluchtelingen. Ze gaan wonen in de oude visfabriek. Wil-

ma wil niets met hen te maken hebben. Toch? Verhaal in korte zinnen  

Onderwerp: Vluchtelingen / Vooroordelen 

Onverwacht zwanger van de buur door Marian HOEFNAGEL 

41 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Annelies raakt onbedoeld zwanger van haar buurman Ruud. Hij reageert 
daar heel anders op dan Annelies. Hoe zou jij reageren? Verhaal in makke-
lijke woorden en korte zinnen (leesniveau A2). Vanaf ca. 16 jaar. 
 

Onderwerp: Ongewenste zwangerschap / Tienermoeders 
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Op de fiets door Johan Van CAENEGHEM 

40 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Als Hayat met haar gezin in een kringloopwinkel is, ziet ze daar een fiets. Ze 
kan niet fietsen, maar koopt de fiets toch en gaat op fietsles. Verhaal in 
makkelijke woorden en korte zinnen. 
 

Onderwerp: Fietsen 

Op de vlucht door Tessa Van Schie 

51 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Omdat Toms moeder en zijn broer te veel drinken, komt Tom in een pleeg-
gezin terecht. Als Tom hen thuis opzoekt, treft hij ze gewond aan en vlucht. 
Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  
 

Onderwerp: Weglopen / Gezin / Alcoholisme 

Op hoop van zegen door Herman HEIJERMANS 

71 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een arme vissersvrouw verliest niet alleen haar man maar ook twee zonen 
aan de zee. Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen. 
 

Onderwerp: Visserij; Nederland 

Op klaarlichte dag door Simone Van Der VLUGT 

104 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een jonge vrouw is samen met haar baby op de vlucht voor haar vriend. 
Ook de politie is naar haar op zoek. Verhaal in korte zinnen en gemakkelij-
ke woorden. 
 

 

 Overstroming door Karin GIPHART 

88 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Lisa en Eric worden verrast door een overstroming en vluchten naar een 
dementerende bovenburman. Die heeft een bootje. Wordt dat hun red-
ding? 
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Reinaert de vos door Marian HOEFNAGEL 

48 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Eenvoudige navertelling van het middeleeuwse dierenepos.  

Onderwerp: Dierenverhalen 

Ren, Amina, ren! door Annelie DREWSEN 

47 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Amina is in haar eentje uit Somalië gevlucht. Ze woont nu in Nederland. 
Haar beste vriendin Lina ontdekt dat Amina hard kan lopen. Ze mag mee-
doen aan een wedstrijd. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke .. 
 

Onderwerp: Atletiek / Heimwee 

Romeinse tweeling door Marian HOEFNAGEL 

89 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Twee verhalen over tweelingen die wonen in het oude Rome. Met veel 
informatie over het leven in Rome. In korte zinnen en gemakkelijke woor-
den.  
 

Onderwerp: Romeinse Rijk / Broers en zussen 

Samen eten door Johan Van CAENEGHEM 

36 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Ravi woont alleen en eet niet gezond. Als hij ziek wordt, gaat hij beter eten 
en meer bewegen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. 
 

 

Stil hart door Johan Van CAENEGHEM 

104 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Elias wordt op school gepest. Op een dag ontdekt Elias dat hij superkrach-

ten heeft. Wat zal Lies daarvan vinden? Verhaal in korte zinnen en gemak-

kelijke woorden.  

Onderwerp: Pesten / Superhelden 
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Stuk door Judith VISSER 

120 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een groepje klasgenoten treitert Elizabeth op een gruwelijke, onzichtbare 
manier. Haar enige lichtpuntje is de oudere, wijze Alec. Hij heeft verkering 
met de mooie, lieve Riley. Uit jaloezie neemt Elizabeth een fatale beslis-
sing. 
 

Onderwerp: Pesten / Adolescentie 

Te laat door Johan Van CAENEGHEM 

40 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Taher neemt altijd de trein naar zijn werk en ontmoet tijdens een reisdag 
Dorjee, die hem om hulp vraagt. Verhaal in korte zinnen en makkelijke 
woorden. 
 

Onderwerp:  

Tot ziens door Johan Van CAENEGHEM 

40 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een Somalisch gezin, met zoon Bilal (13), is net verhuisd naar een flat. De 

buren zijn vriendelijk. Alleen buurman Bert doet een beetje vreemd. Ver-

haal in korte zinnen en makkelijke woorden.  

 

Uitgehuwelijkt door Marian HOEFNAGEL 

79 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De Turkse Celien (17) wordt uitgehuwelijkt aan een man in Engeland. Ze wil 

liever in Nederland blijven. Maar dat mag niet van haar ouders. Verhaal in 

korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Uithuwelijken / Turkse migranten 

 Vader onbekend door Helene BAKKER 

72 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Vlak voordat zijn vader overlijdt, hoort Joost dat hij geadopteerd is. Samen 

met zijn klasgenootje Limei gaat hij op zoek naar zijn echte ouders. Verhaal 

in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Adoptie 
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Vast door Annie Van GANSEWINKEL 

104 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Jim (15) schaamt zich voor zijn vader die in de gevangenis zit. Dat verandert 

als hij merkt dat hij niet de enige is met familie in de gevangenis. Verhaal in 

korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Gevangenissen / Gezin  

Verloren grond door Murak ISIK 

87 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De 13-jarige Mehmet groeit op in een bergdorp in Turkije. Mehmets vader 
krijgt een ernstig ongeluk. Hij kan niet meer werken als veeboer. Ze moe-
ten verhuizen naar een ander dorp. Maar daar zijn ze niet welkom.  
 
Onderwerp: Vader-zoonrelatie / Gezin / Familie / Turkije 

Vlucht uit Sint-Petersburg door Marian HOEFNAGEL 

111 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Michail (14) heeft een heerlijk leven in Sint-Petersburg, in 1917. Maar dan 

begint de Russische Revolutie. Hij moet met zijn moeder en zusjes vluch-

ten, via Moskou naar Parijs. Zijn kindertijd is over. Verhaal in korte zinnen 

en makkelijke woorden.  

Onderwerp: Russische revolutie / Vluchtelingen 

Voor ik doodga door Jenny DOWNHAM 

133 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een 16-jarig meisje krijgt te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze 

stelt een lijst van dingen op die ze nog wil doen. Verhaal in korte zinnen en 

eenvoudige woorden.  

Onderwerp: Dood / Ziek zijn / Leukemie 

Vreemdgaan door Annie Van GANSEWINKEL 

103 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Britt (14) woont bij haar vader en zijn vriendin Inge. Britt ontdekt dat haar 

vader vreemdgaat. Zelf is ze verliefd op Bas. Maar Bas heeft al een vriendin. 

Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Ontrouw / Gezin / Verliefd zijn 
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Vrienden voor het leven door Philippe Pozzo  Di BORGO  

64 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De rijke aristocraat Philippe raakt verlamd na een ongeluk tijdens het pa-
ragliden. Hij moet op zoek naar iemand om hem te helpen in huis. Hij 
neemt Abdel in dienst, een jongen uit de banlieues van Parijs. Ondanks hun 
totaal verschillende achtergrond ontstaat er een bijzondere vriendschap. 
 

Onderwerp: Verlamming / Vriendschap   

Vuil spel door Fenna De VRIES 

66 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Twee goede vrienden vinden het nieuwe meisje op school allebei erg leuk. 

Ineens krijgen ze een hekel aan elkaar. Wat vindt het meisje daar eigenlijk 

van? Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Vriendschap 

Wees blij dat je ze nog hebt door Yvonne KROONENBERG 

56 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Ervaringen van mantelzorgers die hulp verlenen aan oudere familieleden; 
tekst in gemakkelijke woorden en korte zinnen. 
 

Onderwerp: Ouderen / Rusthuis / Mantelzorg 

Zorgen voor Mies door Johanna IMMONEN 

36 p. [Taalpunt Leesboeken] 

Een student werkt als bijbaantje in de thuiszorg bij een oudere vrouw; als 
zij in het ziekenhuis belandt, verdenkt hij haar zoon van diefstal van haar 
schilderijen. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. 
 

Onderwerp: Ouderen / Thuiszorg 

 Zwarte magie door Marian HOEFNAGEL 

81 p. [Taalpunt Leesboeken] 

De 16-jarige vriendinnen Sanne en Kelly delen alles met elkaar, totdat de 

mooie, maar vreemde buurjongen van Kelly in hun leven komt. Verhaal in 

korte zinnen en gemakkelijke woorden.  

Onderwerp: Fantasy / Griezelverhalen 
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