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lekker

Gerda is een goudvink. Misschien ken 
je haar al, want ze woont in dezelfde 
volière als Johannes de Parkiet, uit het 
boek dat eerder verscheen van deze 
auteur en deze illustrator. Maar dit 
keer gaat het om Gerda. Verzorger 
Gijs is er niet meer en er is nog maar 
voedsel voor een paar dagen. Is het 
ieder voor zich of…? Gerda Goudvink 
neemt de leiding. Of zij eerlijk is? Dat 
moeten we afwachten.

Opnieuw een schitterend, natuurgetrouw 
prentenboek met in de hoofdrol de 
vogels uit de volière, die met menselijke 
dilemma's te maken krijgen. Gerda de 
Goudvink speelt de hoofdrol en het 
verhaal roept de vraag op of het eerlijk 
is als één iemand het voor het zeggen 
heeft. Wat zijn de voordelen en wat zijn 
de nadelen? De wereld in de vogelkooi 
met al zijn bewoners is de echte 
wereld in het klein, zowel in de klas als 
daarbuiten.

lezen
In deze boekenrubriek bespreken we iedere 
maand verrassende, nieuwe, inspirerende en 
interessante boeken om mee aan de slag te 
gaan in de klas.
TEKST: ARJANNE HOOGERMAN

onderbouw
Gerda de Goudvink
auteur: Mark Haayema
illustrator: Medy Oberendorff 
uitgever: Rubenstein

BOOKARAZZI

iemand die foto’s van zijn 
lievelingsboeken online zet
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‘Er was eens een man die geloofde 
dat alles van hem was en hij ging op 
pad om zijn eigendom te overzien.’ 
Het fortuin van Fausto is een 
moderne fabel over hoe de mens 
omgaat met de natuur. Fausto denkt 
dat alles van hem is. De bloem en 
het schaap zijn meegaand en ook de 
boom buigt zijn takken voor hem, 
maar de berg is onverzettelijker. En 
hoe vergaat het Fausto met de zee?

Oliver Jeffers, bekend van onder 
andere De krijtjes staken, neemt in dit 
boek letterlijk de ruimte voor zowel 
de tekst als de fraaie illustraties, met 
gevoel voor detail en subtiliteit. Samen 
vormt dit een overweldigend geheel, 
maar zeer geschikt om met de kinderen 
te bespreken. Het boek vertelt een 
groots verhaal: over hebzucht, over de 
natuur en over hoe wij met de natuur 
omgaan en erom kunnen geven. Een 
schitterend boek om vaak te bekijken 
en te herlezen. 

Als er aan je wordt gevraagd wie je 
bent, antwoord je waarschijnlijk met 
je naam. Je voornaam, door je ouders 
gekozen, en je achternaam, dezelfde 
als je vader of moeder. Maar je bent 
meer dan je naam: je bent ook je 
karakter, je hobby’s en je omgeving. 
Sterker nog: kun je ooit echt weten 
wie je bent of verandert dat steeds? 

Met vragen, voorbeelden, tips en 
opdrachten zet Stine Jensen, zelf de 
helft van een eeneiige tweeling, je 
aan het nadenken over je identiteit. 
Het boek is verdeeld in hoofdstukken 
als Afkomst, Familie en Online en het 
is mooi geïllustreerd door Marijke 
Klompmaker. Het vormt een goede 
basis om met de kinderen te praten 
en filosoferen over identiteit, aan de 
hand van vragen als: Hoe weet je nou 
wie je bent? En of je jezelf kent? Ligt 
je karakter al vast bij je geboorte of 
bepaalt je omgeving wat of wie je bent 
en wordt? Wat zegt je naam over jou? 
En als iedereen uniek is, waarom willen 
we dan toch zo graag ergens bij horen?
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  middenbouw
Het fortuin van Fausto
auteur: Oliver Jeffers 
uitgever: De Fontein

  bovenbouw 
Alles over wie ik ben
auteur: Stine Jensen
illustrator: Marijke Klompmaker
uitgever: Kluitman

  leerkracht
Zoek het even lekker zelf uit
auteur: Harrie Meinen 
uitgever: Boom

‘Zoek het even lekker zelf uit’, 
hebben sommige ouders wellicht 
gedacht tijdens de periode van 
afstandsonderwijs. Je zit nu in de 
bovenbouw, dan kun je dat toch? 
Maar hoeveel gereedschap krijgen 
de kinderen in het basisonderwijs om 
straks zelfstandig aan de slag te gaan 
in het voortgezet onderwijs? Hoe 
kunnen we kinderen begeleiden om 
goed te leren plannen en zo grip te 
houden op het eigen leerproces?

Dit boek bevat praktische opdrachten, 
‘Huzzels’, om kinderen te helpen bij 
planningsvaardigheden. Het richt zich 
op begaafde kinderen, maar wij vinden 
dat je het ook prima kunt gebruiken in 
groep 8, ter voorbereiding op het veel 
zelfstandiger leren in het voortgezet 
onderwijs. De opdrachten zijn praktisch 
en bieden een duidelijke structuur. De 
kinderen leren om effectief en planmatig 
te werken. Je kunt hen er zelfstandig aan 
laten werken of in groepjes.


