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Beeldvorming / diversiteit 

Blinde wereldkaart / Djapo vzw. - Leuven: Djapo vzw - 
Wereldwerkplaats, 2014. - formaat A0 geplooid 
Kinderen zijn vaak zeer gefascineerd door de grote wereld. Met behulp 
van deze blinde wereldkaart kan je de wereld in je klas binnenbrengen. 
De wereldkaart is op formaat 84cm x119cm (A0) en is opgeplooid.  

 

Wereldbol - Opblaasbaar [klein] / [s.n.]. - Roelofarendsveen: PF Concept 
International BV, [s.a.]. - doorschijnende opblaasbare wereldbol - staatkundig 
- ca. 30 cm diameter 
Kleine doorschijnende opblaasbare wereldbol met vermelding van staten, 
hoofdsteden en belangrijke steden. Handig als didactisch materiaal.  

 

Drie mieren / Daalman, Jan; Borgman, ; Karin, . - Amsterdam/Antwerpen: 
Piramide, 1999. - 32 p., met poster. - ISBN: 90-245-3604-9: 14,27 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Drie mieren maken kennis met een olifant. In de fantasie van de mieren is deze 
olifant een verschrikkelijk dier, terwijl hij in werkelijkheid juist heel vriendelijk is. 
Dit verhaal speelt zich af in Afrika, en gaat over verzinsels rond bepaalde culturen 
die een eigen leven gaan leiden. Angst voor het onbekende leeft zowel bij kinderen 

als bij hun ouders.  

Ik voel een voet! / Rinck, Maranke; van der Linden, Martijn. - 
Rotterdam: Lemniscaat, 2008. - 26 p.. - ISBN: 978-90-477-0118-7: 
39,95 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: http://www.dreamingfingers.com/  
Van het prentenboek 'Ik voel een voet!' is - in samenwerking met 
blinde kinderen en hun onderwijzers in India - een speciale 
handgemaakte editie voor blinde en slechtziende kinderen gemaakt 

(+ 4 jaar). Vijf dieren slapen 's nachts in een hangmat. Het is pikdonker. Plotseling hoort de 
schildpad iets. Wat zou dat zijn? Van schrik vallen ze uit de hangmat. Eén voor één gaan ze op 
onderzoek uit. Het verhaal sluit aan bij de ervaringswereld van een blind kind, dat - net als de 
dieren in het boek - voelend en luisterend de wereld ontdekt. De speciale editie is niet alleen 
voorzien van braille, de illustraties zijn omgezet in een tactiele ervaring. Daarbij is gebruik 
gemaakt van materialen die zoveel mogelijk aansluiten bij wat een blind kind ervaart.  

Brieven uit de hele wereld in echte enveloppen ! / McLaren, Thando. - 
Amsterdam: Ploegsma, 2005. - geïll.. - ISBN: 90-216-1728-5 
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vera een meisje uit Nederland correspondeert met kinderen uit de hele 
wereld. Je kan de brieven uit de enveloppen halen en lezen over hun hobby's, 
hun lievelingseten, hun feesten, hun familie... Op het einde van het boek vind je 
ook een spel nl het verre-landen-spel. Een mooi boek als inleiding op een 

project over een land of thema.  
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Bicycles / Petty, Kate. - Londen: Frances Lincoln, 2006. - 15 p.. - (Around 
the world). - ISBN: 978-1-84507-554-5: 9,41 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Fietsen zie je over de hele wereld. Sommige mensen gebruiken de fiets om 
naar school te gaan, andere gebruiken hem om met hun vriendjes te 
spelen. Dit boekje toont je foto's van mensen uit verschillende uithoeken 
van de wereld die hun fiets op allerlei manieren gebruiken. De rode draad 
doorheen de reis en de gelijkenis tussen de mensen uit het boek is de fiets. 

Met Nederlandse vertaling.  

My world, your world / Walsh, Melanie. - London: Picture Corgi, 2004. - 16 p., ill.. 
- ISBN: 978-0-552-55055-0: 5,76 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Dit boekje voor de allerkleinsten toont de verschillen maar ook de gelijkenissen 
tussen kinderen wereldwijd.  

 

Kinderen van over de hele wereld : een uitklapboek met spiegeltje / Verlag, 
Gabriel. - Nederland: Kwintessens, 2010. - veelv. pag.. - (Rondjewereld). - ISBN: 
978-90-5788-273-9: 10.95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Anniki heeft zomersproeten, Malati is dol op olifanten en Enuk eet het liefst ijs. 
Met dit boekje kan je wel het een en ander verwisselen en anders ordenen.  

 

Kleine vis / te Loo, Sanne. - Rotterdam: Lemniscaat, 2003. - 16 p., geïll.. - ISBN: 
90-5637-513-X 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Als Rosa op een dag op een rots aan zee zit, springt er een Kleine Vis in haar 
schoot. Ze neemt hem mee naar huis en geeft hem allerlei lekkers te eten: 
zelfgebakken maïsbroodjes, cassavecake, tortilla's en cactusschijfjes. Kleine 
Vis groeit en groeit; van een schaal verhuist hij naar een teil, maar die is al snel 
ook niet groot genoeg meer....  

Op de vlucht / van Hest, Pimm; Dijkstra, Aron. - Hasselt: Clavis, 2017. - [28] p.. - 
ISBN: 978-90-448-2861-0: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 opde | Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 opde  
Een prentenboek over vluchten voor oorlog, alles achter moeten laten, ergens 
anders een nieuw leven opbouwen. De tekst is poëtisch, af en toe rijmend. De 
tekeningen geven de gevoelens van het vluchtende meisje goed weer. Voor 

kinderen vanaf 5 jaar, voor individueel en groepsgebruik.  

Adila, waar ben je? / Witte, Marjolein; Tulkens, Zoubida; Kramer, 
Maaike; Pijnenburg, Irene. - Utrecht: Ef & Ef Media, 2015. - 56 p.. - ISBN: 
978-90-824425-0-2: 15,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Dit educatieve prentenboek is gebaseerd op tekeningen en verhalen van 
asielzoekerskinderen. Adila moet plotseling vluchten uit haar land. Haar 
vader is kwijt, maar samen met haar moeder, broer en zus vlucht Adila 
naar Nederland. Daar gaat ze wonen in een asielzoekerscentrum en 
droomt ze van een huis, een veilige plek voor haar en haar familie. 
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Geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het boek bevat drie talen (Nederlands, Engels en 
Arabisch) zodat het zowel op basisscholen als in asielcentra gelezen kan worden.  

Baloena / Puissant, Brigitte; Valckenaers, Katrien; Palmans, Wietse. - Averbode: 
Averbode/Erasme, 2018. - prentenboek (29 p.) + lessuggesties (18 p.). - ISBN: 
978-2-8081-0170-7: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
URL: http://www.uitgeverijaverbode.be/baloena  
Prentenboek over diversiteit en vluchtelingen voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 
Het boek heeft als doel de leefwereld van vluchtelingenkinderen dichterbij te 
brengen, de blik van leeftijdsgenoten te openen en hen kansen te geven hun 
eigen verhaal te vertellen. Het verhaal is gebaseerd op levensechte ervaringen 

in een Afghaans vluchtelingengezin. De kinderen Younes, Samir en Hosna raken hun 
lievelingsbal - "baloena" in het Pashto - kwijt en gaan er naar op zoek in de stad waar ze wonen. 
Hun verbeelding brengt hen op plaatsen waar ze nooit zijn geweest. Soms is het spannend, soms 
komen akelige herinneringen naar boven. Het verhaal kan samen gelezen of voorgelezen worden 
(niveau AVI E5 - CLIB 5). Met de verwerkingssuggesties bij het boek kunnen zowel ouders, 
leerkrachten als begeleiders aan de slag. Deze kunnen gedownload worden van de website. Daar 
vind je ook rap-versies van de versjes en het Baloena-liedje.  

Welkom / Barroux, Stéphane-Yves; Van den Berg, Lidewij. - Amsterdam: 
Meis & Maas, 2016. - [26] p.. - ISBN: 978-90-305-0279-1: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Wanneer drie ijsberen plotseling wegdrijven van hun ijzige huis, hopen ze 
hun toevlucht te vinden op een nieuwe plek. Wanneer ze bij de ene na de 
andere nieuwe plek weggestuurd worden, vragen ze zich af of ze ooit nog 
een thuis zullen vinden. Op een voor jonge kinderen toegankelijke manier 
vertelt dit prentenboek een krachtig verhaal over de benarde situatie van 
vluchtelingen: de angstwekkende reis op zee, de zoektocht, het niet welkom 

zijn, de vooroordelen, de wanhoop,... .  

 

Prinses Arabella / Freeman, Mylo. - Amsterdam: Kessebestoys, 2007.: 
14,95 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Deze pop werd gemaakt bij de prentenboekenreeks Prinses Arabella.  

 

 

 

Prinses Arabella is jarig [kamishibai] / Freeman, Mylo. - 
Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn, 2010. - 13 vertelplaten 
(A3 formaat). - ISBN: 978-90-5838-620-5: 26,95 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Prinses Arabella is jarig en ze wil een heel bijzonder cadeau. 
Dit zwarte prinsesje is nogal verwend. Alles wat haar moeder 
haar wil geven heeft ze al. Dus ze wil een olifant. Of ze haar 
zin krijgt of niet gaan we hier niet verklappen. Deze 

Kamishibaiversie van het verhaal "prinses Arabella is jarig" wordt aan de hand van een Japans 
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theatertje verteld. Deze manier van vertellen vergroot de betrokkenheid van de kinderen bij het 
verhaal.  

 

Lou viert carnaval / Amant, Kathleen. - Hasselt: Clavis, 2018. - [32] 
p. prentenboek; 133 p. educatieve map. - ISBN: 978-90-448-2994-5: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
In dit grappige en herkenbare carnavalsverhaal toont Lou hoe mooi 
en divers onze samenleving is. Voor iedereen vanaf 4 jaar. In het 
bijbehorende educatief pakket vind je activiteiten, uit alle domeinen 

van de ontwikkelingsdoelen, om met het boek aan de slag te gaan. Lees zeker ook de tips voor 
klasinrichting en interactie met je kleuters in het eerste deel van het pakket.  

De broccolireus / Safia en de droombellen / Erdem, Atilla; Freeman, 
Mylo; Ould Aissa, Asma; Vermaak, Annemarie. - Antwerpen: Studio 
Sesam, 2015. - 64 p.. - (studio Sesam). - ISBN: 978-90-823455-2-0: 12,95 
EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Dit keerboek bevat twee verhalen. In 'De broccolireus' gaat Akram met 
zijn klas op bosklassen. In het bos krioelt het van de wilde dieren. Als het 
donker wordt gaan ze slapen in hun tent. De volgende ochtend zijn de 

juffen spoorloos verdwenen. Heel de klas geraakt in paniek. Met een bang hartje gaan ze op zoek 
naar de juffen. Een verhaaltje dat de stereotypen over sprookjesfiguren doorbreekt. In 'Safia en 
de droombellen' maken we kennis met Safia die dromen kan doen uitkomen. Elke keer als Safia 
een briwat eet, komt er een droombel uit haar mond. De boze buurvrouw, Mevrouw Hark heeft 
een wens. Ze droomt van de mooiste bloementuin van de stad. Mevrouw Hark vraagt Safia om 
hulp. Zal Safia de droom van mevrouw Hark waarmaken? Na de verhalen volgen 
verwerkingstips.  

ICO Pronto : thema kleur : kleurrijke kunst voor en door kleuters / Foyer. - Brussel: Foyer, 
2013. - [11] p.. - (ICO Pronto) 
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: http://tinyurl.com/d9pk8xz  
Het integratiecentrum Foyer publiceert elk schooljaar een aantal kant-en-klare interculturele 
lespakketten voor de basisschool. Dit schooljaar wordt er gewerkt rond het thema kleur. In deze 
les gaan kleuters aan de slag met kleurrijke kunstwerken uit vier werelddelen. De kunstwerken 
zijn zo gekozen dat ze niet stereotiep zijn maar tegelijk typisch voor de omgeving waarin ze 
gemaakt werden. Alle ICO PRONTO lessen kunnen, mits aanvraag van een paswoord per mail, 
gratis gedownload worden op de Foyer website.  

Robby pakket : Samen tegen Armoede / Mertens, Kussum; 
Janssen, Kolet; Verplancke, Klaas. - Brussel: Welzijnszorg, 2016. - 2 
prentenboeken met verwerkingssuggesties, handpop, praatplaten: 
45,00 EUR  
Doelgroep: 5--10 jaar  
Aan de hand van de prentenboeken 'Een dag met Robby' en 'Robby 
en zijn vrienden' kunnen jonge kinderen kennismaken met het 
thema kansarmoede. In beide prentenboeken staat het jongetje 
Robby centraal. Hij groeit op in een kansarm gezin. De 
verwerkingsbrochures bij de prentenboeken bevatten 

achtergrondinformatie, praktische tips, ideeën, werkvormen en doelstellingen voor kleuters en 
voor leerlingen eerste en tweede graad. De handpop maakt de verhalen van Robby meer 
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tastbaar en zorgt voor een veilige sfeer zodat moeilijke onderwerpen gemakkelijker aan bod 
komen. Met de praatplaten kan je het boek 'Robby en zijn vrienden' zichtbaar maken of vertellen 
in de klas.  

Omer's Favourite Place / Onyefulu, Ifeoma. - London: Frances Lincoln 
Ltd., 2011. - [24] p.. - ISBN: 978-1-84780-129-6: 14,46 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
De kleuter Omer toont ons alle plekken in en om het huis waar hij graag 
speelt. Er is één plek waar hij het liefste speelt. Kan jij het raden? Dit 
eenvoudige fotoboek over een voor kleuters herkenbaar thema laat iets 
zien van het leven in een Ethiopisch dorp. De Afrikaanse termen worden 
verklaard. Een Nederlandse vertaling is toegevoegd.  

 

Kinderen van de wereld memory spel / McQuinn, Anna; Fatus, Sophie. - 
Amersfoort: Kwintessens, 2009. - spel: 72 kaartjes + boek: veelv. pag.. - 
(Rondjewereld). - ISBN: 978-90-5788-344-6: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Je ontmoet hier kinderen uit 36 verschillende culturen terwijl je door het 
vrolijke boek heen zingt. Met het memoryspel kan je een jongen en een 
meisje uit eenzelfde land bij elkaar zoeken, je leert ook meteen de namen van 

de kinderen en hoe ze 'hoi' zeggen in hun eigen taal.  

 

Thema naam /familie / grootouders/ wonen 

Home / Petty, Kate. - Londen: Frances Lincoln, 2006. - 12 p.. - (Around the 
world). - ISBN: 1-84507-556-0 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Waar we ter wereld ook leven, er is altijd een plek die we "thuis" noemen. In 
dit fotoboek zie je huizen van kinderen over de hele wereld, die samen met hun 
families of soms met hele gemeenschappen wonen. Met Nederlandse vertaling.  

 

Kijk hier eens : huis / Onyefulu, Ifeoma. - Londen: Frances Lincoln Children's 
Books, 2013. - [25]p.. - ISBN: 9781847802668: 16.95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
 
Kookpot, krukje, waterpot, slaapmat... Dit fotoboek toont allerlei voorwerpen 
in en rond het huis. Sommige zijn westers, andere traditioneel Afrikaans. Met 

Nederlandse vertaling.  

Familie in de hele wereld / Ommer, Uwe. - Hasselt: Clavis, 2002. - 110 p.. - 
ISBN: 90-5954-018-2 
Doelgroep: 3-14 jaar  
In 1995 trekt Ommer, fotograaf, de wereld in.Hij doorkruist 5 continenten. 
Hij ontmoet mensen in de meest afgelegen plekjes en vraagt hen of ze 
samen met hun familie op de foto willen. Hij fotografeert 1251 families in 
zowat 130 verschillende landen. Familie zoals die van jou en mij. Naast een 
boek voor volwassenen is dit boek speciaal voor jongeren gemaakt. Het is 
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een boek vol prachtige foto's. Ieder kind vertelt zijn verhaal. Op een kaart wordt het land 
voorgesteld en op beknopte wijze krijg je landeninformatie.  

 

Our grandparents : a global album / Ajmera, Maya; Kinkade, Sheila; 
Pon, Cynthia. - Watertown: Charlesbridge, 2010. - 16 p., ill.. - ISBN: 978-
1-57091-459-1: 6,80 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Dit fotoboek brengt kleinkinderen en hun grootouders van over de hele 
wereld in beeld. Het is een hommage aan de universele band die 
kleinkinderen wereldwijd met hun grootouders hebben. Met een 

voorwoord van Desmond Tutu.  

 

Our global community : Families / Easterling, Lisa. - Engeland: Raintree 
publishers, 2008. - 24 p.. - ISBN: 978-1-4062-4890-6: 8,28 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
 Dit fotoboekje toont bevat foto's van families over heel de wereld.  

 

 

Momoko / Hol, Coby. - Wielsbeke: De Eenhoorn, 2005. - p.27. - ISBN: 90-
5838-316-4 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Een verrukkelijk verhaal over een Japans meisje, met prenten in warme 
tinten, vanaf 3 jaar. Momoko woont bij haar oma in Japan. Ze hebben het 
heel gezellig samen. Momoko doet niets liever dan oma helpen met koekjes 
bakken. Op een dag voegt oma een nieuw ingrediënt toe aan de koekjes: 
esdoornblaadjes. Oma verkoopt de zelfgebakken koekjes aan wandelaars. 

Ze worden een groot succes.  

 

Geeta's Day - From dawn to dusk in an Indian Village / Das, 
Prodeepta. - Londen: Francis Lincoln Limited, 1999. - voorleesboek 
25 p.. - ISBN: 1-871268-90-7 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Dit fotoboek laat de kinderen kennismaken met Geeta, een zesjarig 
meisje uit Janla, een klein dorp in de staat Orissa, Oost-India. We 
volgen een dag uit Geeta's leven. Ze laat ons ondermeer 
kennismaken met de eetgewoontes, enkele geloofsrituelen, de school 

enz. Het boek is oorspronkelijk in het engels geschreven, maar de vertaling is eraan toegevoegd.  

Chandani in India / Studio Globo. - Brussel: Broederlijk Delen, 
2009. - 12 foto's (A3 en A4), handleiding 
Doelgroep: 3-8 jaar  
De fotoset is een werkvorm voor kleuters en eerste graad 
basisonderwijs. In deze fotoset staat Chandani centraal. De foto's en 
het verhaal brengen dit leeftijdsgenootje uit India en haar leefwereld 
dichterbij. In Chandani's verhaal komen herkenbare thema's zoals 
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feesten, spelen, versieren, familie, school... voor. De handleiding biedt allerlei lessuggesties, 
knutseltips, kopieerbladen bij de fotoset.  

Peuteryogakaarten / Purperhart, Ellen; van Amelsfort, Barbara. - 
Groningen: Uitgeverij De Zaak, 2013. - 52 kaarten (waarvan 4 
instructiekaarten). - ISBN: 978-90-77770-75-7: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Met deze kaarten leren kinderen vanaf 2,5 jaar, onder begeleiding van 
een volwassene, op een speelse manier verschillende yoga-houdingen 
aan te nemen. Het is een leuke manier om de coördinatie, de 
concentratie, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen te vergroten. 

Bovendien helpt yoga bij het vinden van rust en ontspanning. Op de kaarten worden liedjes en 
prentenboeken genoemd die aansluiten bij de oefening. In de gebruiksaanwijzing vind je ook 
suggesties voor "yoga avonturen" rond bepaalde thema's.  

Bongani's day. From dawn to dusk in a South African City / 
Wulfsohn, Gisèle. - Londen: Frances Lincoln Limited, 2002. - 28 p., 
geïll.. - ISBN: 0-7112-1934-6 
Doelgroep: 5-12 jaar  
 
n dit fotoboek maken we kennis met Bongani en zijn familie uit 
Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. We volgen Bongani 

een hele dag: vanaf het ontbijt, op weg naar school, in de klas, terwijl ze spelen, tijdens het 
middageten, bij de kapper, terwijl hij kwaito danst en de familie muziek maakt....tot aan het 
slapengaan.  

Elmer in Bolivia: fotoset / Studio Globo. - Brussel: Studio Globo, 
2009., met: 4 A3-foto's, 8 A4-foto's, handleiding 47 p.: 6 euro  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Deze fotoset schetst het leven van Elmer, een kind uit de hoogvlakte 
van Bolivia. De fotoset is een werkvorm voor kleuters en eerste graad 
basisonderwijs. De handleiding biedt allerlei tips om op een speelse 
manier met de foto's in de klas te werken. We ontdekken hoe Elmer 

leeft, naar school gaat, gaat slapen, sport, feest, hoe zijn huisdier heet enz...  

Yikang's day. From dusk to dawn in a Chinese city / So, Sungwan. - 
Londen: Frances Lincoln Limited, 2006. - 28 p., geïll.. - ISBN: 978-0-7112-
2040-9: 9,39 Euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
In dit fotoboek maken we kennis met Yikang, een meisje uit Changzhi, een 
stad in China. We volgen Yikang een hele dag: vanaf het ontbijt, op de 
laatste dag van het schooljaar, op de markt, terwijl ze een gezelschapsspel 

speelt, haar huiswerk maakt,....tot aan het slapengaan.  

Deron goes to nursery school / Onyefulu, Ifeoma. - London: Frances Lincoln 
Limited, 2009. - 14 p.. - ISBN: 978-1-84507-864-5: 17,95 euro  
Doelgroep: 3-8 jaar  
In dit kleurrijke fotoboek volgen we Deron, een kleuter uit Ghana op zijn eerste 
dag in de kleuterschool.  
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Grandma comes to stay / Onyefulu, Ifeoma. - London: Frances Lincoln 
Limited, 2009. - 14 p.. - ISBN: 978-1-84507-865-2: 17,95 euro  
Doelgroep: 3-8 jaar  
In dit kleurrijke fotoboek volgen we Stephanie, een kleuter uit Ghana, die haar 
oma op bezoek heeft.  

 

Welcome Dede! An African Naming Ceremony / Onyefulu, Ifeoma. - 
Londen: Frances Lincoln Limited, 2004. - 30 p., geïll.. - ISBN: 978-1-84507-
311-4: 9,50 Euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
In de familie van Amarlai is een nichtje geboren. Amarlai kan niet wachten 
tot het moment dat ze een naam krijgt. Dit gebeurt echter pas 8 dagen na 
de geboorte. Samen met Amarlai volgen we de voorbereidingen voor de 

naamgevingceremonie. We komen erachter waarom een naam geven zo belangrijk is en wat een 
naam over iemand vertelt. Met Nederlandse vertaling.  

Ik mag naar school! Mbi lingbi ti gwé na école! / Vanden Berg, 
Leen; Ginkels, Loes; Verbeeck, Ilse; Stroobants, André. - Leuven: 
Wereldwerkplaats & Djapo, 2010. - handleiding (46 p.); 24 foto's 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Deze handleiding biedt inspiratie om aan de hand van uitgewerkte 
activiteiten het universele recht op onderwijs met een mondiale 
dimensie bij jonge kinderen aan te brengen. Bijzondere aandacht 
gaat naar de diversiteit in schoolervaringen in de eigen kring en 

naar het inleven in schoolervaringen van leeftijdsgenoten in het Zuiden.  

At school / Oxfam. - London: Frances Lincoln, 2010. - 14 p.. - (Around the 
world). - ISBN: 978-1-84507-975-8: 13,70 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Werelwijd gaan kinderen naar school. In dit fotoboek ontdek je hoe het eraan 
toe gaat in scholen op de verschillende continenten.  

 

Global babies / Global Fund for Children. - Watertown: Charlesbridge, 2007. - 
10 p., ill.. - ISBN: 978-1-58089-174-5: 4,94 EUR  
Doelgroep: 0-8 jaar  
Dit fotoboekje toont baby's wereldwijd.  

 

Toch moederdag voor Tommy / Hammenga, Margreet; Oole, Paul. - 
Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgaven, 2017. - [20] p.. - ISBN: 978-94-
92593-00-9: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Tommy zit in een leuke nieuwe klas en heeft zin om naar school te gaan. In de 
klas hoort hij van de juf dat ze wat gaan maken voor Moederdag. Voor wie 
moet Tommy nou iets maken? Hij heeft geen mama, maar twee papa's. Een 
educatief prentenboek op rijm voor kinderen van ca. 4 tot 6 jaar. Voor 
leerkrachten is dit verhaal een welkome herinnering dat vaderdag en 

moederdag vooraf wat extra aandacht en inventiviteit nodig hebben voor de kinderen in een niet 
standaard papa-mama-gezin.  
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Mila heeft twee bedjes / Koppens, Judith; Nijs, Anouk. - Hasselt: Clavis, 2013. 
- [24] p.. - ISBN: 978-90-448-1939-7: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Mila heeft twee bedjes: soms woont ze bij mama en soms woont ze bij papa. 
Een warm en herkenbaar verhaal over een meisje van gescheiden ouders. Voor 
peuters vanaf 30 maanden, met het dagelijks leven van het kind als thema.  

 

Thema voeding  

Nandi's verrassing / Browne, Eileen. - Naarden: Middernacht Pers, 
1999. - 28 p., geïll.(tekeningen). - ISBN: 90-72259-51-3 
Doelgroep: 3-6 jaar  
‘Nandi's verrassing' is een prentenboek met weinig tekst en veel 
kleurrijke illustraties. Nandi wil haar vriendinnetje Yewande zeven 
verschillende vruchten brengen. Ze zet een platte rieten mand met de 
vruchten op haar hoofd en loopt al mijmerend naar het dorp van haar 

vriendin. Onderweg pikken zeven verschillende Afrikaanse dieren de vruchten van de schaal... 
Dit prentenboek vormt een kennismaking met de inwoners, dieren en vruchten van Kenia. Het 
boek biedt een goed beeld van het leven op het Afrikaanse platteland. De personen, dieren en 
omgeving zijn waarheidsgetrouw getekend. Niet alle afgebeelde dieren komen evenwel in Kenia 
voor.  

Aan tafel! Kinderen en hun eten uit de hele wereld / Hollyer, Béatrice. - 
Mechelen: Bakermat, 2003. - 41 p., geïll.. - ISBN: 90-5461-337-8 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Wat we eten zegt veel over wie we zijn en waar we vandaan komen. De vijf 
kinderen in dit boek leven in verschillende landen en hebben allemaal 
verschillende ideeën over wat lekker is en wat niet. Maar ondanks de 
verschillen hebben ze ook veel gemeen: ze doen allemaal boodschappen en 
helpen bij het koken, ze eten allemaal samen met hun familie en op 
feestdagen eten ze iets bijzonders. Per land wordt er ook telkens een recept 

voorgesteld.  

Koken voor kids. Lievelingsrecepten uit de hele wereld / Unicef. - 
Amsterdam: Unicef Nederland, 2008. - 97 p., geïll.: 19.95 euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Koken voor kids is een kookboek op maat van kinderen. Leeftijdsgenoten uit 
alle uithoeken van de wereld vertellen ons wat hun lievelingsgerecht is en aan 
de hand van foto's leggen ze stap voor stap uit hoe je het kan klaarmaken. Het 
kookboek is opgedeeld in ontbijt, snacks, hoofdgerechten, nagerechten en 
shakes.  

 

Een vleugje India / Hirst, Mike. - Amsterdam: KIT, 2001. - 32 p., geïll.. - 
(Voedsel en Feesten). - ISBN: 90-6832-911-1 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Dit boek kadert binnen een Nederlands leesbevorderingproject voor de 
basisschool. Het doel is leerlingen te stimuleren thuis boeken te lezen, 
waardoor zij lezen ontdekken als vorm van vrijtijdsbesteding. In dit deel staan 
voedsel en feesten in India centraal. De leerlingen kunnen kennis maken met de 
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voornaamste feesten (o.a. Divali) en de eetgewoonten in het land. Het geheel is rijkelijk 
geïllustreerd met foto's en bevat tevens een aantal recepten van typische gerechten. 

Een vleugje Mexico / Serra, Mariana. - Amsterdam: KIT, 2001. - 32 p., geïll.. - 
(Voedsel en Feesten). - ISBN: 90-6832-910-3 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Dit boek kadert binnen een Nederlands leesbevorderingsproject voor de 
basisschool. Het doel is leerlingen te stimuleren thuis boeken te lezen, 
waardoor zij lezen ontdekken als vorm van vrijtijdsbesteding. In dit deel staan 
voedsel en feesten in Mexico centraal. De leerlingen kunnen kennis maken met 
de voornaamste feesten en de eetgewoonten in Mexico. Het geheel is rijkelijk 

geïllustreerd met foto's en bevat tevens recepten van typische gerechten.  

Een vleugje China / Shui, Amy; Thompson, Stuart. - Amsterdam: KIT, 2002. - 32 
p., geïll.. - (Voedsel en Feesten). - ISBN: 90-6832-932-4 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Dit boek kadert binnen een Nederlands leesbevorderingsproject voor de 
basisschool. Het doel is leerlingen te stimuleren thuis boeken te lezen, waardoor 
zij lezen ontdekken als vorm van vrijetijdsbesteding. In dit deel staan voedsel en 
feesten in China centraal. De leerlingen kunnen kennis maken met de 

voornaamste feesten (o.a. Chinees Nieuwjaar) en de eetgewoonten in het land. Het geheel is 
rijkelijk geïllustreerd met foto's en bevat tevens een aantal recepten van typische gerechten.  

One child, one seed. A South African counting book / Cave, 
Kathryn. - London: Frances Lincoln, 2002. - 14 p., geïll.. - ISBN: 1-
84507-032-1 
Doelgroep: 3-12 jaar  
In dit grote fotoboek maken we kennis met Nothando, een Zuid-
Afrikaans meisje. Via een telrijm leren we meer over haar leven op 
het platteland en volgen we stap voor stap de weg die een 
pompoen aflegt van zaadje tot typisch Zulu-gerecht. Met 
Nederlandse vertaling.  

Mama Panya's pancakes : a village tale from Kenya / Chamberlin, 
Mary; Chamberlin, Rich. - Cambridge: Barefoot Books, 2005. - 19 p., 
geïll.. - ISBN: 1-905236-64-6 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Dit verhaal gaat over Mama Panya die graag pannenkoeken wil bakken 
maar bang is dat ze niet genoeg heeft voor iedereen. Haar zoon Adika 
is haar een stapje voor en weet raad. Dit verhaal wordt uitgebreid met 
extra landeninformatie over Kenia, enkele woordjes Swahili en een 
Keniaans pannenkoekenrecept. Met Nederlandse vertaling.  

Kijk hier eens : eten / Onyefulu, Ifeoma. - Londen: Frances Lincoln Children's 
Books, 2012. - [25]p.. - ISBN: 978-1-84780-265-1: 16.95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Mango, rijst, bakbanaan, okra... Dit fotoboek toont allerlei voedingsmiddelen. 
Sommige eten we ook in het westen, andere zijn typisch voor de Afrikaanse 
(Malinese) keuken. Met Nederlandse vertaling.  
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Thema muziek / feesten/ kledij 

Jambo : liedjes uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika / De Blokkendoos 
vzw. - [S.l.]: [s.n.], 2006. - 24 p op karton met ringetjes + cd 
Doelgroep: 3-12 jaar  
URL: www.deblokkendoosvzw.be  
Dit boekje verzamelt een 20-tal kinderliedjes uit Afrika, Amerika en 
Azië. De liedjes zijn zo gekozen dat jonge kinderen ze kunnen zingen, 
maar tezelfdertijd zullen volwassenen er ook plezier aan beleven. Bij 

elke liedje is er een korte uitleg over de inhoud en het gebruik ervan. 

De mooiste wiegeliedjes van hier en elders / Voet, Bart; Bos, Esmé; van der 
Linden, Martijn. - Leuven: Davidsfonds Infodok, 2016. - 24 p.. - ISBN: 978-90-
5908-695-1: 19,99 EUR  
Doelgroep: 0-4 jaar  
In dit boek met cd maak je kennis met o.a. Spaanse, Italiaanse, Turkse, 
Marokkaanse en Duitse slaapliedjes. Dertien liedjes in dertien verschillende 
talen om samen met je baby naar te luisteren en daarna ook zelf mee te zingen.  

Lanterns and firecrackers : a Chinese New Year story / Zucker, Jonny; 
Barger Cohen, Jan. - London: Frances Lincoln, 2004. - veelv. pag.. - (Festival 
Time!). - ISBN: 978-1-84507-076-2: 5,79 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Dit prentenboek toont kinderen hoe het Chinese Nieuwjaar gevierd wordt. Het 
sluit ook aan bij het thema lichtfeesten.  

De snoepjes van Aisha / van der Linden, Elly; Dienderen, Suzanne. - 
Hasselt: Clavis, 2007. - 24 p., geïll.. - ISBN: 978-90-448-0759-2: 10.95 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Aisha gaat naar opa en oma want vandaag wordt het Suikerfeest gevierd. 
Het is groot feest. Aisha heeft een tekening gemaakt, de snoepjes vliegen 
alle kanten uit en oom Ali heeft een verrassing... Een mooie kennismaking 
met het Suikerfeest. Bij het prentenboek zitten ook lessuggesties.  

Feest je met ons mee? / Amant, Kathleen. - Hasselt: Clavis, 2015. - [20] p.. - 
ISBN: 978-90-448-2550-3: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
In dit boekje ontdekken peuters vanaf 24 maanden feesten van over de hele 
wereld. De kinderen vieren samen Divali, Sinterklaas, Kerstmis, Chinees 
nieuwjaar, carnaval, Pasen, holifeest, Suikerfeest...  

 

Zo vieren wij feest / Mack. - Hasselt: Clavis, 2014. - [58] p.. - ISBN: 978-90-
448-2245-8: 17,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Over de hele wereld zijn mensen dol op feestvieren. Maar niet iedereen viert 
feest op dezelfde manier. In dit informatieve boek boordevol grapjes en 
weetjes, worden feesten uit de wereld getoond in foto's en tekeningen. Voor 
alle kinderen vanaf 5 jaar.  
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Hanukkah / Dickmann, Nancy. - London: Raintree, 2011. - 24 p.. - 
(Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4062-1929-6: 8,21 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
De reeks "Holidays and Festivals" introduceert op een eenvoudige wijze 
feesten over de hele wereld bij jonge kinderen. Hannukkah is voor de 
Joodse mensen een feest van Licht. Dit boekje geeft ons naast de historiek 
van het feest ook hoe het tegenwoordig wordt gevierd.  

Diwali / Dickmann, Nancy. - Chicago: Heinemann Library, 2011. - 24 p.. - 
(Holidays and Festivals). - ISBN: 978-1-4329-4070-6: 4,86 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
De reeks "Holidays and Festivals" introduceert op een eenvoudige wijze 
feesten over de hele wereld bij jonge kinderen. Diwali of Feest van het Licht 
is een Hindoe-feest. Over het ontstaan van het feest en hoe het gevierd 
wordt, lees je in dit boekje.  

Diwali / [s.n.]. - London :: Priddy Books,, 2011. - [10] p. :. - ISBN: 978-1-84915-
441-3: 4.73 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Een 'touch and feel' boek voor peuters en kleuters rond het lichtfeest 'Diwali'  

 

 

Hanukkah / [s.n.]. - London :: Priddy Books,, 2011. - [10] p. :. - ISBN: 978-1-
84915-473-4: 4,73 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Dit 'touch and feel' boek geeft peuters en kleuters een beeld van het joods 
Hanukkah feest.  

 

Twee tijgers rennen snel - Vliegensvlug Chinees leren / Huang 
Hé, . - Haarlem: Gottmer, 2008. - 16 p. , cd. - ISBN: 978-90-257-4383-
3: 12,50 Euro  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Een speelse kennismaking met het geheimzinnige schrift en de 
vreemde klanken van het Chinees. Een boek met kleurplaten, 

uitvouwbare pagina's en een cd met zeven kinderliedjes. De Chinese teksten zijn in dit boek 
geschreven met de vereenvoudigde karakters van het Mandarijn, het standaard-Chinees. Elk 
hoofdstuk gaat over een ander liedje. Op de cd staan de liedjes in dezelfde volgorde.  

An African Christmas / Onyefulu, Ifeoma. - Londen: Frances Lincoln 
Limited, 2005. - 30 p. geïll.. - ISBN: 978-1-84507-387-9: 12.84 euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Kerstmis komt eraan en de hele familie van Afam is opgewonden. 
Het hoogtepunt van het kerstfeest is de optocht van de Mmo, de 
verklede dansers met maskers. Afam wil zelf een Mmo zijn en 
probeert tijdens de voorbereidingen van het kerstfeest nog snel een 
kostuum en masker in elkaar te knutselen.  
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My Mother's Sari / Rao, Sandhya; Sabnani, Nina. - London: NorthSouth books, 
2006. - 23 p.. - ISBN: 978-0-7358-2233-7 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Het kleine meisje houdt erg veel van de sari van haar moeder. Ze droomt over de 
sari en wat je er wel allemaal mee kan doen.  

 

New Shoes for Helen / Onyefulu, Ifeoma. - London: Frances Lincoln Ltd., 
2011. - [24] p.. - ISBN: 978-1-84780-128-9: 14,49 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
De kleuter Helen heeft nieuwe schoenen nodig voor het trouwfeest van 
haar tante. Ze probeert heel wat schoenen, maar geen enkel paar is 
bijzonder genoeg voor het feest. Dus gaat mama met Helen naar de markt. 
Zal ze de perfecte schoenen vinden? Dit eenvoudige fotoboek voor jonge 
kinderen over een herkenbaar thema speelt zich af in een Ethiopisch dorp. 

Een Nederlandse vertaling is toegevoegd.  

Kijk hier eens : kleding / Onyefulu, Ifeoma. - Londen: Frances Lincoln 
Children's Books, 2012. - [26]p.. - ISBN: 9781847802644: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Short, hoed, lange jurk, bou-bou... Dit fotoboek toont verschillende soorten 
kleding. Sommige kledingstukken zijn westers, sommige traditioneel 
Afrikaans en andere een combinatie van beide stijlen. Met Nederlandse 
vertaling.  

Jamela's jurk / Daly, Niki. - Naarden: Middernacht Pers, 2004. - 30 p.. - ISBN: 90-
72259-74-2 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Mama heeft een prachtige lap stof gekocht om een jurk van te maken voor 
Emma's bruiloft. Jamela moet opletten dat de gewassen lap mooi droog wordt. 
Maar... met de mooie lap stof om verandert Jamela in een Afrikaanse koningin... 
Kwela Jamela Afrikaanse Koningin zingt iedereen op straat. Maar dan komt er een 

fietser aan die niet oplet... Tante Emma en Mama zijn heel boos op de koningin. Hoe moet dat 
nou op de bruiloft? Een speels en swingend Zuid-Afrikaans prentenboek met achteraan uitleg 
over de Kwela-muziek. 

Hair / Petty, Kate. - Londen: Frances Lincoln, 2006. - 12 p.. - (Around the world). - ISBN: 978-1-
84507-553-8 
Doelgroep: 3-12 jaar  
We dragen ons haar allemaal op verschillende manieren. Soms is ons kapsel 
functioneel, soms dient het voor een speciale gelegenheid. Dit boekje toont 
je foto's van mensen uit verschillende uithoeken van de wereld met allerlei 
soorten kapsels. De rode draad doorheen deze wereldreis is "haar". Met 
Nederlandse vertaling.  

Kleren : overal anders / Lewis, Clare. - Etten-Leur: Corona, 2015. - 24 p.. 
- ISBN: 978-94-6175-275-8: 11,00 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
In de serie 'Overal anders' lees je over huizen, spelletjes, kleren en 
scholen overal op de wereld. Dit deel gaat over kleding. Waarom dragen 
mensen kleren. Dragen deze mannen een rok? De eenvoudige teksten zijn 
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om voor te lezen of zelf te lezen na een half jaar leesonderwijs. Het boek bevat ook een 
wereldkaart, een woordenlijst, een register en informatie voor ouders en leerkrachten.  

Ife's eerste knipbeurt / Onyefulu, Ifeoma. - London: Frances Lincoln 
Children's Books, 2013. - [24 p.]. - ISBN: 978-1-84780-364-1: 16,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Een verhaal over de baby Ife wiens haar voor het eerst wordt geknipt. 
Deze belangrijke gebeurtenis wordt in Nigeria traditioneel gevierd met 
een feest. Aan de hand van duidelijke foto's en een verhaal dat jonge 
kinderen aanspreekt, maken we kennis met het dagelijks leven in een 
Afrikaans dorp. Met Nederlandse vertaling.  

 

Thema spel/speelgoed 

Touwspelletjes uit de hele wereld / Akers Johnson, Anne. - 
Naarden: Middernacht Pers, 2004. - 79 p.. - ISBN: 90-72259-60-2 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Al heel lang geleden maakten de mensen touw uit materiaal dat 
voorhanden was. Van een lap leer of van het taaie gedeelte van een 
plant. Meestal werd het gebogen of geknoopt om iets uit het 

dagelijks leven na te bootsen. Vissers maakten figuren die op vissen leken woestijnbewoners 
daarentegen hagedissen. Sommige identieke touwfiguren kan je terugvinden in verschillende 
delen van de wereld. In dit boek vertellen kinderen uit zeven windstreken over hun 
touwspelletjes zoals: de muskiet, de palmboom of de vliegende vogel en ze leren ons om ze zelf 
na te maken.  

Playtime : 50 streetgames from kids worldwide / Oosterwegel, Jules. - Amsterdam: 2UKIDS, 
2006. - dvd 106 min. 
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://www.2UKIDs.nl  
Op "Playtime" kan je een vijftigtal spelletjes bekijken die kinderen over de hele wereld spelen. 
Alle spelen zijn vergezeld van een spelbeschrijving in 5 talen.  

Playtime / Petty, Kate. - Londen: Frances Lincoln, 2006. - 12 p.. - (Around 
the world). - ISBN: 1-84507-555-2 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Elk kind houdt van spelen en heeft wel een favoriet stuk speelgoed. Dit 
boekje toont je foto's van kinderen over de hele wereld die alleen of met hun 
vriendjes spelen. Met Nederlandse vertaling.  

 

Wereldcreaties / Glachant, Delphine. - Casterman: [s.n.], 2008. - 94 p., geïll.. - 
ISBN: 978-90-303-6164-0: 16,50 Euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Een inuit vangbeker, zorgenpoppetjes uit Zuid-Amerika, een targui uit de Sahara, 
een Chinees klokkenspel, een Turkse hanger,..De ideeën voor de creaties in dit 
boek zijn geïnspireerd op de culturen van de 6 continenten: speelgoed, 
decoratieve voorwerpen, muziekinstrumenten, enz... Er wordt vooral met 

recyclagemateriaal geknutseld.  
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Spelfiches / Wereldwerkplaats. - Leuven: Wereldwerkplaats, 2010. - 34 fiches 
Doelgroep: 3-6 jaar  
33 fiches met spelen uit heel de wereld. De spelen zijn voorzien voor kinderen tussen 4 en 6 jaar. 
Het minimum aantal spelers gaat over 2 tot 6 kinderen per spel. 

Toy stories : photos of children and their favorite things from around the 
world / Galimberti, Gabriele. - New York: Abrams Image, 2014. - 109 p.. - ISBN: 
2013945686. - ISBN: 978-1-4197-1174-9: 21,50 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Dit fotoboek toont ons kinderen van over heel de wereld en hun favoriete 
speelgoed.  

 

Ebele's Favourite - A book of African Games / Onyefulu, Ifeoma. - 
Londen: Francis Lincoln Limited, 1999. - 26 p.. - ISBN: 1-71121-471-9 
Doelgroep: 5-12 jaar  
In dit fotoboek leren de kinderen Ebele uit Nigeria kennen. Nu haar 
nichtje uit Senegal komt logeren, wil ze alle leuke spelletjes verzamelen 
die ze kan bedenken. zo leren we ondermeer Ryembala (een 
kriebelspelletje), Itu Okwe (een gooispelletje), Okoso (tolspel), Ncho 
(telspel)... kennen. Het boek is oorspronkelijk in het Engels geschreven, 
maar de vertaling is eraan toegevoegd.  

Ik speel... Mbi sara nguia / Wereldwerkplaats. - Leuven: Wereldwerkplaats, 2007. - 
handleiding (25 p.), 26 foto's 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Deze fotoset met didactische brochure neemt leerkrachten mee in de wereld van het spelende 
kind. Hoe speelt een kind in onze klas, hoe spelen kinderen over heel de wereld (16 foto's), om 
zo te komen tot Olive, een meisje van 5 jaar dat net zo speelt als onze kinderen. Er wordt ook 
verwezen naar het beeldmateriaal dat te vinden is op de CD-rom "Olive" en "Klik op de wereld". 

Spelen : overal anders / Lewis, Clare. - Etten-Leur: Corona, 2015. - 24 
p.. - ISBN: 978-94-6175-274-1: 11,00 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
In de serie 'Overal anders' lees je over huizen, spelletjes, kleren en 
scholen overal op de wereld. Dit deel gaat over spelen. Welke spelletjes 
doe je met kaarten? Of met steentjes? En spelen ze overal met een bal? 
De eenvoudige teksten zijn om voor te lezen of zelf te lezen na een half 
jaar leesonderwijs. Het boek bevat ook een wereldkaart, een 

woordenlijst, een register en informatie voor ouders en leerkrachten.  

Willewete : Spelen in de wereld / Ollivier, Reina; Hund, Marjolein. - 
Hasselt: Clavis, 2016. - [28] p.. - ISBN: 978-90-448-2658-6: 15,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Een informatief prentenboek over spel voor kinderen vanaf 6 jaar. Je komt te 
weten welke spelletjes kinderen overal ter wereld spelen, bij welke 
spelletjes je bijna niks nodig hebt, wat er belangrijk is aan spelen, enz. Het 
boek bevat ook een strip, een liedje en een versje, een knutselbladzijde en 

een miniquiz.  
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Kijk hier eens : spel / Onyefulu, Ifeoma. - Londen: Frances Lincoln Children's 
Books, 2013. - [26]p.. - ISBN: 978-1-84780-267-5: 17,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Hinkelen, touwspelletje, voetbal, modderspel... Dit fotoboek toont allerlei 
manieren waarop kinderen spelen. Sommige spelletjes worden overal ter 
wereld gespeeld, andere zijn traditioneel Afrikaans. Met Nederlandse 
vertaling.  

Thema milieu /duurzame ontwikkeling       

Zack gaat op reis [kamishibai-verhaal] / Kevelaerts, Herwig; Van 
Durme, Leen. - Leuven: MOS, 2016. - 10 vertelplaten 
Doelgroep: 3-8 jaar  
MOS ontwikkelde een reeks kamishibai-verhalen rond duurzame 
ontwikkeling (thema's: opwarming van de aarde, delen, water, 
voedselkilometers, ...). De vertelplaten zijn te gebruiken vanaf de eerste 
kleuterklas tot en met het tweede leerjaar. Doorheen elk verhaal helpen 
sleutelvragen en tips jou om duurzame ontwikkeling toe te passen in de 

klas. 'Zack gaat op reis' gaat over afval.  

Het bruisende waterspel / Centrum informatieve spelen. - Leuven: Centrum Informatieve 
Spelen, [s.a.]. - handleiding 2p., cassette, 24 foto's 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Dit spel is geschikt voor 2 tot 30 spelers en wil kinderen bewust maken van hun waterverbruik 
en van het belang van water. In het pakket zit ook nog het didactische spellenboek: 'Water in de 
Wereld' van ABOS.  

Ik wil water! Mbi yé ngu! / Wereldwerkplaats vzw. - Leuven: 
Wereldwerkplaats vzw, 2008. - handleiding van 36 p en 40 foto's. - 
ISBN: 978-90-809547-5-5: 14,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Met deze handleiding kunnen leerkrachten van kinderen van 4 tot 8 
jaar werken rond het thema water. Via vier stappen: 1. ontdekken en 

uitwisselen van ervaringen over "water", 2. uitbreiden van eigen ervaringen door inleving in de 
ervaringen van leeftijdsgenootjes in het Zuiden, 3. opbouwen van verbondenheid met 
leeftijdsgenootjes in het Zuiden en 4. engagement oefenen, ontdekken de kinderen de rijkdom 
van water. Het recht op drinkbaar water en op watergebruik komt ook aan bod.  

10 things I can do to help my world / Walsh, Melanie. - London: Walker 
Books Ltd, 2008. - 17 p., geïll.. - ISBN: 978-1-4063-1086-3: 8,00 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
In dit prentenboek staan 10 eenvoudige tips voor kinderen die hen helpen bij te 
dragen aan een wereld met minder afval en CO2-uitstoot. Met mooie tekeningen 
en veranderende bladzijden die van het boek een ontdekkingstocht maken.  

Het kleine boekje over het milieu / Coirault, Christine. - Wormer: Inmerc bv, 
2008. - 18 p., geïll.. - ISBN: 978-90-6611-856-0: 3 euro  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Op speelse wijze leren kleuters zorg kunnen dragen voor ons milieu 'omdat onze 
aarde zo kostbaar is'. Met mooie rijmpjes.  
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Mijn groene dag / Walsh, Melanie. - Amsterdam: Leopold, 2010. - 18 p.. - ISBN: 
978-90-258-5605-2: 13,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Dit boek voor kleuters toont ons tien dingen die we allemaal kunnen doen om van 
elke dag een groene dag te maken. 

Een set pictogrammen die je kleuters aanzetten tot actie : kleine 
handelingen of grotere klussen, Gloob & Teo wijzen je de weg! / Djapo. - 
Leuven: Djapo, 2017. - 19 kaarten met afbeelding, 1 kaart met uitleg 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Blijft het licht wel eens branden? Mag de verwarming soms wel een graadje 
lager? Zoek je een oplossing voor de etensresten en het papierverbruik op 
school? Of ben je op zoek naar tips rond hergebruik en delen in de klas? Deze 
set pictogrammen wil kleuters aanzetten tot actie. De bekende figuren Gloob 

en Teo geven op elke kaart een tip voor duurzaam verbruik.  

Radio Oorwoud / Sterckx, Stijn; De Winter, Sara; Tanghe, Filip; 
Embrechts, Tine; Embrechts, Pieter; Meskens, Nathalie; van het 
Groenewoud, Raymond. - Brussel: WWF, 2012. - 23 p., cd, cd-rom 
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://www.wwf.be/nl/scholen/educatief-aanbod-
basisonderwijs/biodiversiteit/radio-oorwoud/787_18  
Radio Oorwoud is een pakketje met cd en handleiding voor leerlingen 
van de lagere school rond verschillende milieuproblemen en 
natuurbeleving. De liedjes verlagen de drempel om het in de klas te 

hebben over ontbossing, klimaatverandering, ecologische voetafdruk ... Achtergrondinformatie 
en inhoudelijke of muzische lesactiviteiten bij elk liedje zijn te vinden op de bijhorende cd-rom.  

Gloob & Teo en het zeemonster / Segers, Gunter; Segers, Gunter. - S.l: Les 
Îles, 2014. - 32 p.. - ISBN: 978-94-91545-18-4: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Gloob en Teo gaan naar zee. Kastelen bouwen, zwemmen en genieten van de 
zon. Maar een golf spoelt hun strandspeeltjes mee in het water. Al snel 
ontdekken Gloob & Teo dat de zee meer verbergt dan water alleen. Op de 
zeebodem ligt een groot zeemonster op de loer. Het wordt steeds groter en het 
gaat nooit meer weg. De visjes vragen Gloob & Teo om hulp. Kunnen onze 

helden de visjes helpen en de zee bevrijden van dit grote monster?  

Gloob & Teo en de wondere bijenwereld / Segers, Gunter; D' Hamers, 
Heidi. - S.l: Les Îles, 2014. - 20 p.. - ISBN: 978-94-91545-16-0: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Gloob en Teo de spin houden van de natuur. Ze genieten van hun tuintje en ze 
planten zonnebloemen. Daar komen de bijtjes. Die zijn dol op de kleurrijke 
bloemen. Gloob & Teo volgen de bijtjes tot in hun nest. Wist je dat de bijtjes 
voor lekkere honing zorgen? En dat honing heel veel energie geeft, om 

bijvoorbeeld in de tuin te werken? En dat de zaadjes van de zonnebloemen op hun beurt weer  

Aan de slag met een werelddag in het basisonderwijs / Djapo. - Kessel-
Lo: Djapo, 2015. - 75 kaarten + infoboekje: 20,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
In dit doosje vind je 75 werkvormen voor Wereldwaterdag, Dag van de Fair 
Trade of een werelddag die je zelf kiest. Samen met je leerlingen ga je 
filosoferen, ontdekken jullie hoe systemen in elkaar zitten en hoe je op die 
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manier anders naar de wereld kan kijken, en naar bepaalde problemen. Jullie leren ook creatieve 
oplossingen bedenken. Alles wordt stap voor stap uitgelegd.  

Waar is de olifant? / Barroux, Stéphane-Yves; Van den Berg, Lidewij. - 
Amsterdam: JP Books, 2015. - [36] p.. - ISBN: 978-90-305-8057-7: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Dit kijk- en zoekboek zonder woorden gaat over ontbossing en de gevolgen 
ervan voor de dieren. Het verhaal biedt aanknopingspunten om met jonge 
kinderen te praten over de natuur en problemen als ontbossing en 
overbevolking.  

De vuilnisman / Slegers, Liesbet. - Hasselt: Clavis, 2011. - veelvuld. pag., 
geïll.. - ISBN: 978-90-448-1524-5: 14,95 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
 
De vuilnisman haalt het afval van de mensen op. De ene keer haalt hij samen 
met twee andere vuilnismannen papier en karton op, de andere keer de 
blauwe zakken of nog wat anders. Het is belangrijk dat iedereen zijn afval 

goed sorteert in de verschillende zakken en bakken. Want sommige soorten afval kunnen 
opnieuw gebruikt worden om er nieuwe dingen mee te maken. Met tips voor afvalpreventie.  

Waar is de zeester? / Barroux, Stéphane-Yves; Van den Berg, Lidewij. - 
Amsterdam: Meis & Maas, 2016. - [32] p.. - ISBN: 978-90-305-0107-7: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Met dit zoek- en kijkboek zonder woorden kan je jonge kinderen het verhaal van 
de plastic soep in de oceaan vertellen. Op een waardevrije manier nodigt het 
boek kinderen uit om na te denken over hoe wij omgaan met onze planeet.  

Mijn kleine bos / Wiehle, Katrin. - Amsterdam: Querido, 2014. - [14] p.. - ISBN: 
978-90-451-1802-4: 9,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Kartonboekje gedrukt op hergebruikt papier en met milieuvriendelijke inkt. Vos, 
das en eekhoorn nemen ons mee naar het bos om kennis te maken met allerlei 
soorten bomen, paddenstoelen en bessen en natuurlijk met nog een hoop andere 
dieren. Voor kinderen vanaf twee jaar.  

Mijn kleine tuin / Wiehle, Katrin. - Amsterdam: Querido, 2014. - [14] p.. - ISBN: 
978-90-451-1803-1: 9,99 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Kartonboekje gedrukt op hergebruikt papier en met milieuvriendelijke inkt. Egel, 
Muis en Mus nemen ons mee naar de tuin om kennis te maken met de dieren die er 
wonen, de bloemen die er bloeien, de vruchten die er groeien aan bomen en de 
groenten en het fruit dat groeit in de moestuin. Voor kinderen vanaf 2 jaar.  

De moestuin / Guidoux, Valérie; Clavelet, Magali; Eydoux, Anne. - 
Leidschendam: Biblion, 2006. - veelv. pag. geïll.. - (Kididoc). - ISBN: 978-90-
76830-72-8: 14.50 Euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Hoe groeien courgettes? Van welke groente worden frietjes gemaakt? 
Waarvoor gebruik je een schoffel? Heb je al eens zelf zaadjes geplant? Trek 
je laarzen aan en ga aan de slag in de moestuin. Draaiende schijfjes, 
uitklapbare luikjes en verrassende tekeningen prikkelen de 

nieuwsgierigheid van jonge kinderen.  



20 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Schaap zoekt groen / Rombaut, Eef; Thyssen, Emma. - Tielt: Lannoo, 
2015. - [32] p.. - ISBN: 978-94-014-2953-5: 12.99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Schaap is verhuisd naar een flat in een grote multiculturele stad. Hij mist 
er het groen van de wei en gaat ernaar op zoek bij zijn bovenburen. Op 
elke verdieping ontmoet hij andere dieren met specifieke eigenschappen, 
maar groen vindt hij niet. Tenslotte nemen de flatbewoners hem mee naar 
een park in de stad, een plek waar iedereen zich fijn voelt. Op de poster 
achterin het boek staat Schaaps park afgebeeld. De dingen in het park 

worden benoemd in zes verschillende talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Turks en 
Russisch.  
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