
Yasmina en de 
aardappeleters
Wauter Mannaert

Spoken
Raina Telgemeier

Het spookt op nummer 
113: 1. Ongewenst bezoek 
Mr. Tan & Yomgui Dumont

Armstrong
Thorben Kuhlman

De 11-jarige Yasmina woont samen met haar papa in een klein appartementje in de stad. Met zijn baantje in 
de frituur verdient papa maar net genoeg om de huur en de rekeningen te betalen. Geld voor eten is er niet. 
Gelukkig is Yasmina een vindingrijke foodie. Ze plukt kruiden in het wild en krijgt elke dag verse groenten 
toegestopt van haar vrienden van de volkstuintjes. Komt ze nog iets te kort? Dan ‘leent’ ze het wel van de 
excentrieke bovenbuurvrouw.
Maar dan moeten de volkstuinen plaatsmaken voor een experimenteel aardappelveld. De man achter het 
project wil een monopolie op de voedingsmarkt met zijn producten op basis van aardappelen. Daarvoor 
ontwikkelde hij een nieuw soort aardappel die de mensen gek maakt…

Kate verhuist naar Noord-Californië, omdat haar kleine zusje Maya ziek is en schone zeelucht nodig heeft. De 
Mexicaanse buurjongen laat hun de nieuwe buurt zien en vertelt een geheim: er zijn geesten in deze stad. 
Kate is bang en wil er niets mee te maken hebben, maar Maya juist wel.

Als Kate op een Mexicaans halloweenfeest voor het eerst kennismaakt met de vrolijke spoken, overwint ze 
haar angsten en laat ze zich meevoeren naar een heel bijzondere wereld…

Wanneer Elliot met zijn ouders verhuist naar de Jammerstraat 113, beseffen ze niet dat het eigenlijk een 
spookhuis is, waar iedereen in het dorp in een verre boog omheen loopt. Vooral voor Elliot gaan de poppen 
aan het dansen, omdat zijn altijd drukbezette ouders hem vaak alleen thuis achterlaten. Het klikt echter 
al snel met de geestige inwoners van huis nummer 113. Tot Elliots nieuwe oppas zich komt voorstellen. Ze 
besteedt geen aandacht aan hem, maar is duidelijk naar iets anders op zoek. Spoken, misschien...?

Amerika, 1954. Een kleine muis ontdekt door zijn telescoop dat de maan een bol van steen is, en geen 
gatenkaas zoals hij en de andere muizen lang hebben gedacht. Als hij hoort dat er ooit al een muis heeft 
gevlogen, neemt hij een besluit: “Ik word de eerste muis op de maan!”

Een spannend verhaal met achterin een korte geschiedenis van de ruimtevaart.
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OVERZICHT BOEKENPAKKETTEN

InhoudGRAPHIC NOVELS Aantal boeken per pakket

Doelgroepen: L4-L5-L6



Handboek voor 
Superhelden 1
Elias Våhlund

De waanzinnige 
boomhut van 
117 verdiepingen
Andy Griffiths 

De waanzinnige 
boomhut van 
130 verdiepingen
Andy Griffiths 

Dagboek van een Muts 3: 
In de spotlights
Rachel Renée Russell 

De waanzinnige 
boomhut van 
104 verdiepingen
Andy Griffiths 

Plotseling zag Lisa dat één van de boeken op de plank bijna licht gaf. “Handboek voor Superhelden” stond 
er op de rug. Ze kreeg het gevoel of het boek tegen haar praatte, haar vroeg het uit de kast te pakken en te 
gaan lezen ...’

Lisa moet erg wennen op haar nieuwe school. Ze wordt door een aantal jongens gepest vanwege haar 
flaporen. Op een dag, wanneer ze weer eens door het groepje jongens wordt achternagezeten, vlucht ze de 
bibliotheek in. Daar wordt haar aandacht getrokken door een boek en dat blijkt het begin te zijn van Lisa’s 
transformatie tot de superheld genaamd Het Rode Masker.

Andy en Terry hebben weer dertien waanzinnig grappige verdiepingen toegevoegd aan hun steeds groter 
wordende boomhut. Er is nu een minipaardjes-verdieping, een slaapfeestkamer, het Onderbroekmuseum en 
een Boomhutbezoekerscentrum!
Andy en Terry moeten vluchten voor de verhaalpolitie en de enige manier om te ontsnappen is via de 
afgrijselijke Deur des Doods!

Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

Andy en Terry hebben weer dertien verdiepingen toegevoegd aan hun boomhut en die is nu nog 
waanzinniger! Er is een zeepbellenblazer, een GRIJPINATOR, een tijdverspilverdieping en een wc-
papierfabriek.
Andy en Terry worden naar de ruimte ontvoerd door een gigantische vliegende oogbol. Daar moeten ze een 
planeet redden van een modderslurpende moeraspad!

Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

Nikki’s leven staat op INSTORTEN. Er is maar één uitweg: de talentenjacht winnen, zodat hottie Brandon 
onder de indruk is van Nikki en zij in zijn armen kan vallen. Maar MacKenzie doet ook mee en zij doet er 
alles aan om Nikki uit de spotlights te houden.  Dan duikt er een YouTube filmpje van Nikki op: pijnlijke 
ANTI-RECLAME! Nikki wil nu echt emigreren, maar besluit het enig mogelijke te doen: roekeloos haar 
zangtalent inzetten!
Kan Nikki winnen van het populairste meisje op school?

Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische verdiepingen telt. Ze hebben er 
dertien nieuwe verdiepingen bijgebouwd, zoals een trap zonder einde, een boerbank en zelfs een machtig 
fort.
Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun volgende boek en belanden in een race tegen de tijd. 
Misschien hebben ze wel iets aan de tandenfee, aan de twee-miljoen-euro-winkel, of wie weet zelfs aan de 
raadsels uit de denkkamer van diepe gedachten?

Dus waar wacht je op? Kom naar boven!
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Planeet Omar: 
Problemenmagneet
Zanib Mian 

Planeet Omar: 
Onverwachte superspion
Zanib Mian 

Het leven van een loser 4: 
Een Hondenleven
Jeff Kinney

Planeet Omar: 
Fantastische redding-
smissie
Zanib Mian 

In Planeet Omar: problemenmagneet maak je kennis met Omar, die net verhuisd is én naar een nieuwe 
school moet. Alsof het nog niet lastig genoeg is om thuis alle hindernissen te ontwijken, moet hij ook nog 
nieuwe vrienden maken! En dan heeft de bullebak van de klas het ook nog op hem voorzien.

Gelukkig is het bijna Suikerfeest. Sowieso een feest (HOERA!), maar ook cadeautjes (DUBBELHOERA!). Nou ja, 
zolang Omar zich goed weet te gedragen natuurlijk.

Omar en zijn vrienden hebben hun zakgeld al eeuwen opgespaard zodat ze het ultieme Nerf Blaster-gevecht 
kunnen houden. Maar wanneer Omar ontdekt dat zijn moskee in de problemen zit, besluiten ze hun centen 
te doneren. Als dat nog niet genoeg blijkt te zijn, besluiten ze geld in te zamelen door klusjes te doen, 
zelfgebakken koekjes te verkopen en een talentenjacht te houden.  Alles gaat perfect, tot het geld opeens 
mysterieus verdwijnt. Kunnen ze ontdekken wie het geld heeft gestolen voor de moskee dicht moet? En wat 
houdt Omars zus Maryam toch verborgen op haar kamer?

Zomervakantie! Bram vraagt zich af waarom iedereen zo nodig naar buiten moet als de zon schijnt. Als 
zelfbewust binnenmens beleeft hij zijn ideale vakantie: geen verantwoordelijkheden, geen regels en lekker 
met de gordijnen dicht achter zijn computer gamen. Totdat zijn moeder de perfecte vakantie voor hem 
bedenkt: ze organiseert ZOMERACTIVITEITEN met de familie en is ervan overtuigd dat Bram dit een van zijn 
allerbeste vakanties zal vinden. Bram moet naar het zwembad en er is zelfs een LEESCLUB VOOR JONGENS. 
Bram bedenkt een list: hij gaat geld verdienen als tuinier. Maar wordt hij daar werkelijk rijk van? Of is hij 
deze vakantie veroordeeld tot zijn familie?

Wanneer Omar en zijn vrienden na de vakantie terug op school komen, lijkt hun lieve juf vervangen te zijn 
door iemand die erg knorrig is. Omar hoort andere leraren over zijn juf praten, en hij besluit dat er iets 
verschrikkelijks moet zijn gebeurd. Zou ze ontvoerd kunnen zijn door… aliens?!
Omar overtuigt zijn vrienden ervan om op een reddingsmissie te gaan, maar dat leidt tot een erg 
verrassende ontdekking.
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Spionage. Van geheime 
codetaal tot vergiftigde 
tandpasta
Lars Bové

Ik heb een vraag II. 
Wetenschappers over de 
toekomst
Bart Coenen

Het grote mysterieboek
Arwen Kleyngeld

Escape boek: de geheime 
code van de grote kluis 
Ivan Tapia, Montse Linde

Escape game: nacht in 
de bibliotheek 
Clémence Gueidan

Hoe kreeg James Bond de codenaam ‘007’?
Welke gadgets en afluisterapparatuur gebruiken spionnen?
Wat hebben honden, duiven, vissen en dolfijnen te maken met spionage?
Speurden geheime agenten van de CIA naar vliegende schotels?
Hoe kan jij zelf spion worden?

Sla snel dit boek open en ontdek alles over geheime diensten, spiondieren, wapens en gadgets, codetaal, 
speciale missies, cyberspionage en nog véél meer!

Kunnen we ooit leven op een andere planeet dan de aarde?
Zullen robots ooit pijn en liefde kunnen ervaren?
Kunnen mensen evolueren tot wezens die onder water kunnen ademen?

Ik heb een vraag: wetenschappers over de toekomst bundelt creatieve, prikkelende en waanzinnige vragen 
over onze toekomst. Opnieuw komen er vragen uit verschillende domeinen, van aarde tot politiek, van 
taal tot fysica en van logica tot filosofie, aan bod. En elke vraag krijgt opnieuw het antwoord van een 
wetenschapper met kennis ter zake.

Wel eens gehoord over een oude brug is Schotland, waar al tientallen honden zomaar vanaf zijn gesprongen, 
de afgrond in? Of over een enorme goudschat verstopt in een trein onder de grond? Vliegtuigen, schepen 
en mensen die zomaar verdwijnen in het niets? Een moordenaar die brieven in codetaal stuurt aan de 
krant? Dit boek staat vol verhalen over mysterieuze dingen die op deze aardbol gebeuren. Soms eng, soms 
spannend, soms grappig - maar altijd raadselachtig. Geheimzinnige zaken waar zelfs de knapste koppen 
geen verklaring voor kunnen bedenken.
Weet jij hoe het zit? Of denk je dat je het weet?

Lia is lid van een geheim broederschap. Ze kan ‘inbreken’ in het hoofd van anderen, op de plek waar iedereen 
zijn herinneringen en geheimen bewaart. Lia en haar vrienden beschermen die geheimen, maar het werk 
dat ze doen is niet zonder risico. Hun leider, Andrew, ligt al maanden in coma. Ze moeten er zo snel mogelijk 
achter zien te komen welk geheim hij in zijn hoofd bewaart, want hij gaat snel achteruit.  

Los de raadsels aan het eind van ieder hoofdstuk op om te weten waar het verhaal verdergaat. Want anders 
zit je voor altijd vast in de kronkelige, verraderlijke wereld van Andrews gedachten.

Je hebt morgen examen. Natuurlijk ben je te laat begonnen met leren en moet je nu een nacht doorhalen 
met koffie, pizza en energiedrank. Je hebt alles wat je nodig hebt, behalve dan dat ene boek dat je moet 
leren en je maar niet te pakken kan krijgen. Er is maar één oplossing: je moet inbreken in de schoolbieb en 
als je er toch bent kun je ook wel in die ene verboden kamer kijken, toch? Je bent te nieuwsgierig en je 
duwt de zware houten deur open en je ontdekt een bibliotheek vol met boeken en andere curiositeiten. Ga 
op avontuur, maar zorg dat je op tijd weer weg bent.
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InhoudINFORMATIE Aantal boeken per pakket



De verschrikkelijkste klas 
van de wereld
Joanna Nadin

Matilda
Roald Dahl

Bot, kleine robot, groot 
avontuur
Shane Hagerty

Een mooie dag om in een 
boom te klimmen 
Jaco Jacobs

Koning van Katoren
Jan Terlouw

Groep 5B is de verschrikkelijkste klas van de wereld!

Maar beste vrienden Samuel en Malik maken zich daar geen moment druk om. Ze hebben een geweldig 
plan bedacht om de Koekjeskoningen van de school te worden, en iedereen versteld te doen staan. Het plan 
betekent alleen wel dat ze een HELEBOEL regels moeten overtreden… 

Boordevol zompige schoenen, een hamsterskelet en heel veel viezigheid!

Matilda is briljant. Ze kan geweldig goed leren. Toen ze anderhalf was kon Matilda al praten als een 
volwassene, met 3 jaar kon ze lezen, en al vóór ze 5 was, las ze boeken van wereldberoemde schrijvers als 
Dickens, Hemingway, Kipling en Steinbeck.
Maar haar ouders vinden haar maar lastig en behandelen haar als een onderkruipsel. Matilda besluit zich 
eens goed kwaad te maken. Ze bedenkt heel slimme straffen voor haar ouders. En als het hoofd van de 
school, juffrouw Bulstronk, haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat ze iets heel bijzonders kan.

Maak kennis met Bot, een kleine, leuke, schattige en aaibare robot. Op een dag wordt hij wakker op een 
schroothoop met
een barst in zijn scherm en slechts enkele herinneringen. Hij weet dat hij een eigenaar heeft, Roos, en hij 
is er zeker van dat ze niet van plan was om hem kwijt te spelen. Hij is dan ook vastbesloten om haar te 
vinden, maar hij weet alleen niet hoe… 

Ga mee met Bot op een gevaarlijk avontuur, op zoek naar zijn thuis, en ontdek wat echte vriendschap is.

Marnus voelt zich onzichtbaar tussen zijn grote broer, die meisjes zoenles geeft, en zijn kleine broertje, 
een zakelijk genie. Als hij op een dag een meisje ontmoet dat in een boom klimt om te voorkomen dat die 
gekapt wordt, besluit hij in een opwelling om achter deze Leila aan te klimmen. Meer en meer mensen horen 
van hun protest, en voor het eerst in zijn leven voelt Marnus zich belangrijk, al begrijpt hij niet precies 
waarom dan. Want wat is eigenlijk de werkelijke reden dat Leila de boom wil redden?

De 17-jarige Stach droomt er van koning van het land Katoren te worden. De oude koning is zeventien jaar 
geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het land - tijdelijk - 
besturen geven Stach zeven opdrachten, als Stach er in slaagt deze te vervullen wordt hij de nieuwe koning 
van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning?
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InhoudFICTIE Aantal boeken per pakket



School van de magische 
dieren 2
Margit Auer

School van de magische 
dieren 3
Margit Auer

School van de magische 
dieren 4
Margit Auer

Harry Potter en 
de steen der wijzen
J.K. Rowling

Harry Potter en 
de geheime kamer
J.K. Rowling

De klas van Mevrouw Cornfield heeft een geheim. Iets wat niemand anders mag weten. Maar Ida praat haar 
mond voorbij en vertelt haar vriendin Miriam over de magische dierenwinkel en haar vos Rabat. Wat nu?
Op school is iedereen druk in de weer met de voorbereidingen voor het schooltoneel. Maar waar komen al 
die vreemde gaten in de schooltuin plots vandaan?

Eddie is blij, want hij krijgt een magisch dier. De vleermuis Eugenia is heel vrolijk en lief. Net zoals Eddie 
houdt ze van tekeningen en van rommel. Ze worden meteen dikke vrienden.
Op school heeft Miss Cornfield een verrassing. Ze organiseert een leesnacht met de klas. Ze vertellen elkaar 
verhalen en lezen spannende boeken. Maar dan valt de stroom uit en raken twaalf jongens opgesloten in de 
griezelkelder van de school.
Zullen de magische dieren hen kunnen helpen?

Ruzie in de klas van de magische dieren!  Miss Cornfield, de lerares, betrapt Silas wanneer hij iets heel 
gemeens doet. Mag hij nu niet mee naar het schoolkamp? In plaats daarvan krijgt Silas een sprekend dier: 
Rick uit Florida, een brutale krokodil die flink uit zijn bek stinkt. Is dit een beloning of een straf? En is het 
echt een goed idee om een krokodil mee te nemen op schoolkamp?

Met een speciale trein die vertrekt van perron 93/4 belandt Harry Potter op Zweinsteins Hogeschool voor 
Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk 
moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.

Na een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom en tante gaat Harry Potter naar de tweede klas van 
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar alleen al om daar te komen blijkt een ware 
heksentoer te zijn, waarbij een vliegende auto Harry en zijn vriend Ron uitkomst biedt. Na alle avonturen 
van vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen Toverdranken, Verweer tegen de Zwarte Kunsten 
en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen wijden. Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er 
aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder dagboek...
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Keukenprins van Mocano 4: 
De grote ontsnapping 
Mathilda Masters

Alleen losers spelen vals
Geronimo Stilton

Vuilnis is niet vies
Geronimo Stilton

Kokkie breekt een been en moet naar het ziekenhuis. En dan gaat alles mis. De gevangenis krijgt een nieuwe 
kok: chef Bambino. Maar die houdt niet van kinderen. En zeker niet van Max.

Bambino gooit het op een akkoordje met Gronda Gribbel, een strenge vrouw die eruitziet als een giraf. Zij 
neemt Max mee naar het Instituut, het treurigste weeshuis ter wereld. Daar sluit hij vriendschap met een 
jongen die zijn ouders kwijt is, El Sid. Samen bedenken ze een plan. Een groot ontsnappingsplan.

In Rokford is een wedstrijd uitgeschreven voor journalisten waarmee je een vakantie in De Praalpieper 
kunt winnen, het meest exclusieve resort van heel Muizeneiland.  Klem ziet die hoofdprijs wel zitten en 
schrijft niet alleen zichzelf, maar ook Geromimo in. Dan blijkt dat ze samen met de andere deelnemers een 
loodzware survivaltocht moeten doorstaan in Schilferhaven, een van de meest ondoordringbare en verlaten 
plekken van Muizeneiland!  Ze worden vanuit een helikopter in zee gedropt en moeten de haven zwemmend 
zien te bereiken. Die uitdaging overleeft Geronimo al bijna niet, Hoe moet het dan met de rest van de 
opdrachten? Maar te midden van al deze ellende doet Geronimo ook een bijzondere ontdekking...

Een beroemde speurmuis vraagt Geronimo om hem te helpen bij een wel heel vreemd onderzoek. Het 
vuilnis van Rokford wordt namelijk de hele tijd gestolen en niemand snapt er een muizensnars van. Wie wil 
er nou vuilnis stelen?! Samen met het hoofd van Rokfords centrum voor hergebruik De Knagerkringloop, 
gaan ze op zoek naar de vreemde vuilnis-verduisteraar. Alle sporen leiden naar een uitvinder die ook bij De 
Knagerkringloop werkt. Maar wat moet hij dan met al dat afval? Met 2 geurpagina’s!
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