
 Boeken top 10 voor iedere leeftijd
 
  Omdat lezen zo’n fijne, maar ook noodzakelijke activiteit is om de wereld om je heen te ontdekken, 

heeft Visio in samenwerking met Passend Lezen een boeken top 10 gemaakt. In het thema van de 
Kinderboekenweek vindt u in deze top 10 boeken voor kinderen van iedere leeftijd. 

 Aanr aders om te lezen met een baby, peuter of kleuter
  Voor jonge kinderen is geschiedenis nog een moeilijk begrip. In boeken voor deze leeftijd wordt meer  

aandacht besteedt aan het besef van tijd. Passend Lezen heeft de volgende lijst voor u samengesteld. 
Heeft u een abonnement bij Passend Lezen dan kunt het boekje met het boeknummer terugvinden in 
de collectie van Passend Lezen. 

 Voorleesboekjes

 Auteur Titel Boeknummer

1  Pip Bird De enorm eigenwijze eenhoorn a469462
2 Sunna Borghuis  Scheetjesles en andere voorleesverhalen over de bende van vier a469413
3 Adriaan van Dis  Adje doet heel druk a469477
4 Knister De magische schoolreis a469745
5 Liet Kombrink, Liet Opa Daantje doet het niet meer a470367
6 Charlie Mackesy De jongen, de mol, de vos en het paard a470369
7 Paul McCartney  Hé, Yopa! a469292
8 Jochem Myjer De Gorgels en de grote operatie a470129
9 Manon Sikkel Geheim agent oma a468605
10 David Walliams Het ijsmonster a467753

 Voelboekjes  
  
 Auteur Titel Boeknummer

1 Ingrid Stekelenburg De bal is lek t322118
2 Marianne van der Vinne Wat vist Sim? t322134
3 Marion Brillemans Tom wil een hap t322129
4 Gyntha Goertz Dag spin t322135
5 Lynette Rudman Herfst t317037
6 Lynette Rudman De boom t316989
7 Dick Bruna De wereld van Nijntje t317001
8 Marancke Rinck Ik voel een voet! t317052
9 Werner Holzwarth Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft t317355
10 Jan De Kinder Van de ezel die bleef staan t317667



Boeken voor oudere kinderen
Voor het oudere kind is er een uitgebreide selectie van verhalen over vroeger verkrijgbaar als luisterboek. 
Dat goede verhalen van alle tijden zijn, bewijst een boek als Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman. 
Nog steeds wordt dit boek veel verkocht en gelezen. 

 Auteur Titel
 
1 Gary Northfield Julius Zebra: gedonder met de Grieken 
2 Gary Northfield Ellende met de Egyptenaren
3 Michael Coleman De onverslaanbare Olympische spelen (serie waanzinnig om te weten)
4 Thea Beckman Kruistocht in Spijkerbroek 
5 Evert Hartman Oorlog zonder vrienden 
6 Martine Letterie Verboden te vliegen 
7 Philip Reeve Arthur Ontmaskerd
8 John Flanagan Het duel bij Araluen
9 Tonke Dragt Geheimen van het Wilde Woud
10 Kallie George Pippa’s race
11 Simone van der Vlugt De rode wolf

Nooit uitgelezen! 
Dit is nog maar een greep het uitgebreide assortiment van Passend Lezen. Bij Superboek op de website van 
Passend Lezen vind je het hele assortiment boeken voor kinderen van 0 tot 18 jaar: www.passendlezen.nl

Informatie of vragen over lezen omdat uw kind slecht ziet?
Heeft u vragen over lezen omdat uw kind slecht ziet? Maak een (telefonische) afspraak voor een 
persoonlijk gesprek met de afdeling Advies bij u in de buurt. U vindt de locaties en contactinformatie 
op www.visio.org/adressen

Wilt u een beroep doen op de diensten van Visio, bel ons Cliëntservicebureau via T 088 585 85 85. 

Passend Lezen
afdeling Klantencontact
T 070 338 15 00
www.passendlezen.nl

Koninklijke Visio
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