
Wonder
R.J. Palacio

Let goed op
Jason Reynolds

Mijn jaar in een tent
Tiny Fisscher

Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel 
ongewoon uit. Hij doet zijn best om niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze 
staren of kijken weg.
Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd 
zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. 
Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken ...

Dit verhaal begint net als alle goede verhalen: met een schoolbus die uit de lucht valt. Niet dat 
iemand dat ziet gebeuren, trouwens.
Iedereen heeft het te druk met andere dingen. Met praten over snotjes, bijvoorbeeld. Met zakgeld 
stelen, skateboarden en dapper zijn. Met ingewikkelde high fives, niets liever willen dan ontsnappen 
uit een ingewikkeld leven, grappen maken en troost vinden. Maar vooral met naar huis lopen.

Voor een challenge-week die meester Sinan op school organiseert, besluit de elfjarige Zwaan geld op 
te halen voor kinderen in vluchtelingenkampen. Als uitdaging kiest ze ervoor om in een tent in de 
achtertuin te gaan slapen. Dat is niet de minste uitdaging, want ze wonen heel afgelegen, en dat terwijl 
Zwaan met angsten worstelt – angsten die ze graag wil overwinnen. 
Nog voordat ze aan haar challenge begint, besluit ze die langer te laten duren dan een week: een jaar, 
zelfs. Het wordt een eng, moeilijk, spannend, bizar maar ook mooi en leerzaam jaar. En dat in een 
bijzondere tent, die alles te maken heeft met een dramatische gebeurtenis van twee jaar daarvoor …

5 exemplaren

5 exemplaren

5 exemplaren

OVERZICHT BOEKENPAKKETTEN
Doelgroep: 1e graad secundair

InhoudTitel en auteur

Themapakket: verhalen over jongeren

Aantal boeken per pakket



In mijn hoofd
Sharon M Draper

Adres onbekend
Susin Nielsen

Melody heeft een fotografisch geheugen: haar hoofd is net een camera die altijd aanstaat. Altijd. En 
er is geen delete-knop. Ze is de slimste van haar hele school maar niemand weet het, want ze kan het 
aan niemand vertellen. Want Melody kan niet praten. Ze kan niet schrijven. Ze kan niet lopen.
Melody wordt er gek van dat ze door de Cerebrale Parese vastzit in haar eigen hoofd, en aan niemand 
kan vertellen wat ze denkt en voelt. Tot ze iets ontdekt wat haar voor het eerst in haar leven de kans 
geeft om te praten. Eindelijk heeft Melody een stem. Maar niet iedereen in haar omgeving is klaar om 
die te horen.

Felix woont met zijn moeder Astrid en zijn rat Horatio in een camperbusje. Niet voor altijd, alleen voor 
de zomer, terwijl Astrid een baan zoekt. Maar de maanden verstrijken en zijn nieuwe middelbare school 
begint. Felix mag niemand laten merken dat hij geen echt dak boven zijn hoofd heeft, anders zal jeugdzorg 
hem bij zijn moeder weghalen. Gelukkig maakt hij al snel een paar goede vrienden – onder wie de razende 
schoolreporter Winnie Wu – maar ook zij mogen niet weten waar hij woont. Dan krijgt Felix een plan dat al 
hun problemen op moet lossen: hij wil meedoen aan zijn favoriete televisieshow Wie, Wat, Waar, Wanneer, én 
winnen natuurlijk, want dan krijgt hij veel geld. Gelukkig heeft Felix een merkwaardig stel hersens dat vol zit 
met rare feitjes. Maar zal het hem lukken om mee te doen? En kan hij zijn geheim bewaren? Want de leugens 
stapelen zich op …

5 exemplaren

5 exemplaren

Samen op de vlucht
Nadja van Sever

Fahraz en Ahmed zijn twee Afghaanse jongens. In hun land worden ze bedreigd door de Taliban. Deze 
terreurgroep doodt immers families die tegen hen in durven te gaan. De jongens moeten vluchten 
voor hun leven. Ze laten alles en iedereen achter. Een mensensmokkelaar neemt hen mee op een 
helse tocht vol hindernissen en gevaren. De jongens helpen elkaar om deze verschrikkelijke vlucht te 
doorstaan. Maar zal het hen lukken om België te bereiken?

5 exemplaren



De brief voor de koning
Tonke Dragt

Het zigzagkind
David Grossman

Oorlogswinter
Jan Terlouw

Tiuri is bijna ridder. Nog één nacht scheidt hem van de ridderslag. Deze laatste nacht moet hij 
in afzondering en absolute stilte doorbrengen. Juist dan klinkt er een schreeuw om hulp. Als 
Tiuri antwoordt, wordt hij geen ridder. Maar het gaat om leven en dood … Tiuri opent de deur. 
De nachtelijke bezoeker stelt hem een vraag die zijn leven zal veranderen. Hij moet een geheime 
brief bezorgen aan de koning aan de andere kant van de bergen. Een brief die het lot van het hele 
koninkrijk zal bepalen. Tiuri moet alles achterlaten voor een opdracht die hem zijn leven kan kosten.

Nono, bijna dertien, krijgt voor zijn bar mitswa van zijn vader een verrassingsreisje. Maar dit loopt 
uit de hand wanneer hij met de elegante meesteroplichter Felix een aantal misdaden begaat en de 
politie achter zich aan krijgt. Tussen alle avonturen door ontdekt Nono het ware verhaal van zijn 
vader en zijn overleden moeder, en dat zet hem aan tot denken over wie hij eigenlijk is. 

Vanaf het moment dat de 16-jarige Michiel in de winter van 1944-1945 betrokken raakt bij de ondergrondse, 
is het afgelopen met zijn redelijk rustige leventje. Na een tijdje krijgt hij zelfs de verantwoordelijkheid over 
het verzorgen van een gewonde Engelse piloot.
Als er een dode Duitse soldaat in het bos gevonden wordt, schieten de Duitsers uit wraak vijf gijzelaars 
neer. Eén van hen is de vader van Michiel, de burgemeester van het dorp. Michiel krijgt het moeilijk. 
Hij wordt achterdochtig en begint te twijfelen aan zichzelf. Wie is nog te vertrouwen? Kan hij de 
verantwoordelijkheid wel aan? Maakt hij zelf fouten of is er een verrader in het spel?

5 exemplaren

5 exemplaren

5 exemplaren

Themapakket: series/films gebaseerd op boeken

Hilda en de trol
Luke Pearson

Maak kennis met Hilda. Ze woont met haar moeder in een afgelegen huis in de bergen. Maar daar 
woont ze niet alleen: Hilda ontdekt de vreemdste wezens om haar heen, zoals een mannetje van hout 
en een grote bergtrol, die haar lijkt te volgen. Gelukkig kan Hilda het met de meeste wezens heel goed 
vinden …

5 exemplaren

Hilda en de reus van 
middernacht
Luke Pearson

Stort je met Hilda in een nieuw, groots avontuur dat ze beleeft als ze haar huis wil redden! Hilda en 
de reus van middernacht vertelt het verhaal van een klein meisje dat het wonderlijke talent heeft 
om met de vreemdste wezens vrienden te worden. Maar als een leger onzichtbare elfjes midden 
in de nacht Hilda’s huiskamer bestookt met stenen en een uitzettingsbevel, vraagt ze zich af of ze 
wel kennis wil maken met deze nieuwe schepseltjes. En wat heeft dit allemaal te maken met de 
mysterieuze reus die elke nacht opduikt als de klok twaalf uur slaat?

5 exemplaren



Snicket, het treurige 
tweede boek
Lemony Snicket

Alex Rider 7 – 
Snakehead
Anthony Horowitz

Beste lezer, 

Als je houdt van verhalen die goed aflopen, lees dan maar iets anders! Laat je niet misleiden door het 
vrolijke begin van dit boek, want dan kom je bedrogen uit. In dit boek krijgen Violet, Claus en Roosje te 
maken met een Ongelooflijk Dodelijke Gifadder, een vlijmscherp mes en een persoon die ze het liefst nooit 
meer zouden zien. Ik moet deze tragedie wel opschrijven, maar jij mag dit boek best terugzetten. Kies liever 
iets vrolijkers uit! 

Vriendelijke groeten, Lemony Snicket

Alex Rider heeft er genoeg van om steeds maar te moeten opdraven voor MI6. Na zijn terugkeer uit de 
ruimte wordt hij uitgenodigd bij de Australische geheime dienst, die hem wil afsturen op verraderlijke 
Aziatische mensensmokkelaars. Alex wil niets met de missie te maken hebben tot hij hoort dat hij een oude 
vriend van zijn vader zal ontmoeten. 
Is er eindelijk iemand in de spionagewereld die hij kan vertrouwen?

5 exemplaren

5 exemplaren



Jozefien Wachters en de 
strijd om altijd
Sofie Leyts

De twaalfjarige Jozefien Wachters is ingeschreven in het Instituut voor Bijzonder Talentvolle Kinderen. Helaas 
is haar enige talent het bouwen van een kaartenhuisje van tien verdiepingen. Ze is dan ook vastbesloten om 
het schooljaar zo onzichtbaar mogelijk uit te zitten. Maar dan lost de chemieleerkracht op als een bruis-
tablet, blijkt de prettig gestoorde buurvrouw erg geïnteresseerd in wat ze doet en zit er midden in de nacht 
een pratende minirobot op haar nachtkastje. Voor Jozefien het goed en wel beseft, wordt ze meegesleurd 
in een fantasiewereld waarin ze sinds haar zevende niet meer heeft geloofd en moet ze samen met haar 
nieuwe vrienden strijden voor iets wat ze nooit voor mogelijk heeft gehouden.
Maar door wie worden ze echt op de proef gesteld? Wie kan je vertrouwen in een wereld waarin niets is wat 
het lijkt? En bovenal: hoe gevaarlijk is je diepste wens?

5 exemplaren

Themapakket: fantasy

Vuurbloed 1: Twaalf en 
het bevroren bos
Aisling Fowler

Artemis Fowl
Eoin Colfer 

Nevermoor 1
Jessica Townsend

Twaalf heeft de eed afgelegd, en is nu een leerling-Jager. Ze heeft haar naam opgegeven om te kunnen 
trainen in het gevecht tegen de monsters die het Jagersfort belagen. Ze zal pas een nieuwe naam mogen 
kiezen als ze die verdiend heeft.

Wanneer het Jagersfort wordt aangevallen en een jong meisje wordt ontvoerd, wil Twaalf alles doen om 
haar te redden. Het wordt een zoektocht door het Bevroren Bos die haar leven, haar naam en haar hele 
wereld zal veranderen …

Artemis Fowl is een jong crimineel meesterbrein, belust op macht en geld en altijd in gezelschap van zijn 
boomlange bodyguard Butler. 
Wanneer Artemis erachter komt dat elfen bestaan, ontvoert hij kapitein Holly Short – de eerste 
vrouwelijke officier van de elfBI – en vraagt de elfen losgeld in ruil voor haar vrijlating. Dat stuit op grote 
weerstand bij het elfenvolk. Zwaarbewapend en uitgerust met de modernste computertechnologie trekken 
ze ten strijde, vastbesloten de misdadige plannen van Artemis in de kiem te smoren …

Morrigan Crow is vervloekt. Ze is geboren op Avondstond, de onfortuinlijkste dag om geboren te worden. Niet 
alleen wordt ze beschuldigd van allerlei rampen, ze is ook gedoemd om te sterven in de nacht van haar elfde 
verjaardag. Maar het loopt allemaal anders …

Vlak voor haar elfde verjaardag wordt ze ontvoerd door Jupiter North, die haar meeneemt naar de magische 
stad Nevermoor. Daar moet Morrigan strijden voor een plek in het Wondergenootschap. Haar concurrenten 
zijn honderden andere kinderen die allemaal een bijzonder talent hebben. Morrigan, die nergens in uitblinkt, 
zal een manier moeten vinden om alle proeven te doorstaan. En dan ontdekt ze ook wat Jupiter al die tijd 
voor haar verborgen heeft gehouden …

5 exemplaren

5 exemplaren

5 exemplaren



De grijze jager 1: de 
ruïnes van Gorlan
John Flanahan

Will is klein voor zijn leeftijd, maar razendsnel en niet dom. Zijn hele leven heeft hij ervan gedroomd om 
ridder te worden, net als zijn vader, die hij nooit heeft gekend. Hij is dan ook hevig teleurgesteld als hij 
afgewezen wordt voor de krijgsschool van kasteel Redmont. In plaats daarvan wordt hij toegewezen aan 
Halt, de mysterieuze Grijze Jager wiens grootste talent lijkt te zijn dat hij zich onopvallend door het rijk kan 
verplaatsen.

Met enige weerzin leert Will om de geheime wapens van de Grijze Jagers te gebruiken: pijl en boog, een 
onopvallende camouflagecape en een eigenwijze kleine pony. Ook al verlangt Will hevig naar een zwaard 
en een stoer strijdpaard, als hij samen met Halt op een geheime missie gaat om de moord op de koning te 
voorkomen, komt hij erachter dat de wapens van de Grijze Jagers zo slecht nog niet zijn.

5 exemplaren

Amari en de 
nachtwachters
B.B. Alston

Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in 
zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor 
Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven 
in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken …

In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een 
slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar 
eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau 
doorstaan?

5 exemplaren



Mahmood en de Bende 
van de Tijger
Jan de Leeuw

Lampje
Annet Schaap

De nacht van Ronke
Jef Aerts

De rommelzolder 
van Wal
Brigitte Minne

Ik heet Reinier en ons 
huis is afgebrand
Joke van Leeuwen

In dit boek zie, voel en ruik je de stad als nooit tevoren.

Mahmood groeit op in een dierentuin in de grootstad. Op een dag verdwijnt zijn lievelingsdier: een tijger. 
Mahmood is vastbesloten om die terug te vinden. Zijn zoektocht brengt hem naar de donkerste buurten van 
de stad, waar hij in de handen van een gewelddadige bende belandt. 

Is hij wel moedig genoeg om tegen hen in te gaan? Als angst en paniek toeslaan, gebeurt er iets raars met 
Mahmood …

Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis van 
de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland dat 
nog net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die iedere avond de 
eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op 
zijn en alles misgaat.

Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht.

Ronke houdt van sterrenkunde en van hardlopen. Hoewel ze blind is, wil ze dolgraag rennen in de open 
lucht, zonder begeleiding. En daarvoor is er plaats genoeg op de hei, waar Ronke op sterrenkamp is. Haar 
buddy Nouri daagt haar uit om daar te oefenen. En omgekeerd probeert Ronke Nouri ervan te overtuigen 
contact op te nemen met zijn grootvader, die hij nog nooit heeft gezien. 

Wat volgt is een hachelijk en spannend avontuur, waarin fantasie en wetenschap voortdurend haasje-over 
spelen. Wat onmogelijk lijkt, kan misschien toch!

Wal is een gevoelige en bijzonder intelligente jongen met concentratieproblemen. Zijn hoofd lijkt op een 
rommelzolder. Nu Wal wat ouder is, gaat het beter met hem. 
Zijn psychologe vraagt hem om zijn verhaal op te schrijven zodat jongeren zoals Wal er troost kunnen uit 
putten. 

Een meeslepend verhaal over een tiener die met vallen en opstaan leert om zijn weg te vinden in een soms 
erg verwarrende wereld.

De avond dat het huis van Reinier afbrandt, verandert zijn leven voor altijd. 
In dit dagboek vertelt hij over wat hij meemaakt in het jaar na de brand, over het huis waar hij tijdelijk met 
zijn ouders gaat wonen en over alles wat hij bij de brand is kwijtgeraakt. 
Zijn verhaal wordt afgewisseld met de verhalen van kinderen die voor hem in het oude huis hebben 
gewoond.

5 exemplaren

5 exemplaren
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Themapakket: leesjury



De boom met de bittere 
bladeren
Ruth Erica

De zeventienjarige Maridadi werkt op de markt in Rwanda. Het liefst zou ze studeren aan de universiteit, 
maar daar is geen geld voor. Alle dagen lijken hetzelfde. Tot Puck opduikt: een Nederlandse studente die 
Maridadi vraagt voor haar te tolken. 
Dit zet een stroom van gebeurtenissen in gang. Veertien jaar na de genocide begint Maridadi vragen te 
stellen bij haar verleden. En vooral bij haar moeders dood tijdens deze inktzwarte periode. Is het wel waar 
wat de volwassenen haar hebben verteld? 
Dan stuit Maridadi op een familiegeheim dat haar diep schokt. Hoe bepaalt ze haar positie in het 
spanningsveld tussen daders en slachtoffers? En lukt het haar om achterhalen wat er met haar moeder is 
gebeurd?

5 exemplaren


