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Het is dan ook goed dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking
komen met boeken over gender- en seksuele diversiteit. Het is
niet eenvoudig om boeken over deze onderwerpen te vinden,
maar gelukkig zien zowel uitgeverijen als auteurs het belang
hiervan steeds meer in en komen er steeds meer titels bij. Dit
boekje bevat dan ook een mooie selectie aan boekentips met
recente boeken die kinderen kunnen lezen om meer te leren over
zichzelf of over de wereld om hen heen.
We hebben dertig boeken verzameld die gender- en/of seksuele
diversiteit als thema hebben of die genderstereotypen aan
de kaak stellen. Ter aanvulling hierop zijn er ook nog twee
boekenlijsten samengesteld: één met prentenboeken over ‘jezelf
zijn’ en één met kinderboeken waarin diversiteit op een subtiele
manier is verwerkt. Alle boeken uit deze folder kunnen gebruikt
worden om (voor) te lezen, om het gesprek in de klas aan te gaan,
of om voor meer diversiteit in de schoolbibliotheek te zorgen.

BESTE LEERKRACHT,
Wanneer kinderen lezen, leren ze meer over de
wereld om hen heen. Kinderboeken kunnen er
dus voor zorgen dat onderwerpen niet meer
gek, moeilijk of eng zijn. Bovendien kunnen
kinderboeken kinderen een thuis bieden. Het is
belangrijk dat kinderen die zich ‘anders’ voelen,
zichzelf in verhalen herkennen. Door het lezen
daarvan komen ze er achter dat ze helemaal niet
‘anders’ of alleen zijn.
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Ben je op zoek naar boeken voor oudere kinderen of wil je zelf
juist meer lezen over deze onderwerpen? Neem dan eens een
kijkje op Queerboeken.nl. Op deze site worden de mooiste
queerboeken voor jongeren en volwassenen verzameld, van
vrolijke young adult-boeken tot interessante literaire romans.
Veel (voor-)leesplezier!
COC Nederland
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AUTEUR
Mark Haayema

ILLUSTRATOR
Wouter Tulp

THEMA
liefde, stotteren,
jezelf zijn

JOEP!
Joep het lammetje is verliefd! En dat móét
iedereen weten. Alleen is het best lastig om
iets belangrijks te vertellen wanneer je heel
erg stottert. Zijn vrienden proberen hem te
helpen door zijn zinnen af te maken en het
voor hem in te vullen. Alleen daardoor kan
Joep steeds maar niet vertellen wat er wél aan
de hand is. Gelukkig komt hij dan Dirk tegen,
een ander jongenslammetje die naar Joep wil
luisteren en hem rustig laat uitpraten. En dat
komt goed uit, want juist aan Dirk wil Joep
ontzettend graag vertellen dat hij verliefd is…
op Dirk!
LEEFTIJD 4+

4+

Een vrolijk prentenboek over stotteren
en verliefd zijn. Dat het om twee
jongetjeslammetjes gaat, is geen enkel
probleem. Want hoe reageren de andere
dieren? Precies zoals het hoort: heel erg blij en
enthousiast.

TIP!
Lees van Mark Haayema ook het
prachtige prentenboek Johannes de
parkiet, over een parkietje dat in een
nieuwe volière gaat wonen en daar met
allemaal ‘vreemde vogels’ te maken krijgt.
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AUTEUR
Lauren Ace

ILLUSTRATOR
Jenny Løvlie

THEMA
liefde, vriendschap,
toekomst

MEISJES

Meisjes is een prentenboek dat vooral over
vriendschap gaat. Dat één van de meisjes
lesbisch is, wordt dan ook niet expliciet
benoemd. Juist deze subtiele manier is erg
mooi, zoals de spread waarop de vier meisjes
trots meelopen met de Pride of de illustratie
waarop Sasja samen met haar vriendin een
nieuw huis koopt.

TIP!
Sta met de klas eens wat langer stil bij de spread waarop
de meisjes meelopen met de Pride. Stel vragen aan de
klas, zoals: waarom is de Pride belangrijk? Waarom lopen
de meisjes met hun vriendin mee? Bekijk daarvoor ook dit
filmpje van het Jeugdjournaal over Puck die met twee vaders
en twee moeders naar de Canal Parade in Amsterdam gaat:
https://www.youtube.com/watch?v=tVu4kjTZF1k
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ILLUSTRATOR
Trui Chielens

THEMA
liefde, trouwen,
prinsessen

PRINSEN POMPELIEN
GAAT TROUWEN
Op een ochtend wordt prinses Pompelien
wakker gemaakt door de hofdames die haar
giechelend meedelen dat het een bijzondere
dag is: ‘Het is tijd voor de prins op het witte
paard!’ Er komen allerlei prinsen langs, maar
Pompelien vindt die hele prinsenstoet maar
saai. Totdat prinses Hadewijch op haar paard
voorbij galoppeert. Het is meteen liefde op het
eerste gezicht en het duurt niet lang voordat
Prinses Pompelien haar ten huwelijk vraagt. In
het hele land wordt gesproken van schande
en ook de koning en koningin vinden dat het
niet hoort. Maar de oude, wijze Sofia heeft
voor iedereen een belangrijke boodschap:
‘Van elkaar houden, daar gaat het om.’
Prinses Pompelien gaat trouwen is misschien
niet het meest ‘toegankelijke’ prentenboek.
Er is veel tekst en de illustraties zijn prachtig,
maar wel een beetje aan de kunstzinnige
kant. Toch is het een mooi sprookjesverhaal
met een belangrijke boodschap die niet vaak
genoeg kan worden herhaald.

LEEFTIJD 4+

LEEFTIJD 4+

Er was eens een boom waaraan niet alleen
appels groeiden, maar ook vier kleine
meisjes: Lottie, Leila, Sasja en Alice. Hoewel
ze erg verschillend waren, waren ze beste
vriendinnen. Ze hielpen elkaar, vierden
elkaars successen of troostten elkaar als er
iets misging. Ze groeiden op tot vrouwen en
maakten allemaal dingen mee: nieuwe liefdes,
verre reizen, uitdagende banen. Maar wat
ze ook meemaakten, ze bleven vriendinnen.
Ze wisten dat ze altijd op elkaar en op hun
vriendschap konden rekenen.

AUTEUR
Brigitte Minne

TIP!
Bij Uitgeverij De Eenhoorn zijn nog veel
meer prinsessenboeken verschenen
waarin diversiteit een belangrijke rol
speelt. Lees bijvoorbeeld ook eens
de Prinses Arabella-boeken van Mylo
Freeman, prachtige prentenboeken
over een zwart prinsesje.
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AUTEUR
Gea van Beuningen

ILLUSTRATOR
Tinne Van den
Bossche

THEMA
liefde, ouders, mama

DE MAMA’S VAN
STERRE

Dit vrolijke prentenboekverhaal is een handige
manier om in de klas het gesprek aan te gaan
over roze ouderschap. Juf Eva legt het in
het verhaal op een uitstekende wijze uit aan
haar kinderen. De klas leert zo van haar dat
iedereen anders is en dat dat helemaal niet
gek is. Dat is juist heel mooi!

TIP!
De mama’s van Sterre verscheen bij
Kartonnen Dozen, een uitgeverij en
tegelijkertijd een queerboekwinkel in
Antwerpen, België. Op hun website,
www.kartonnendozenlgbt.be, zijn nog
veel meer queerboeken te vinden voor
jong én oud.
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THEMA
liefde, adoptie,
ridders

LANCE EN LOT
ZOEKEN ZICH ROT
Lance en Lot zijn twee ridders die met z’n
tweeën in een groot kasteel wonen. Ze zijn erg
gelukkig samen, maar toch mist er iets. Alleen
wat of wie? Ze denken eerst nog even aan
een huisdier, maar al gauw komen ze erachter
dat ze een kindje willen. De twee ridders gaan
meteen op zoek: ze gaan markten af, plakken
posters en vliegen zelfs naar het land van de
kangoeroes. Het is niet eenvoudig om een
kindje te vinden en er gaan jaren voorbij. Maar
net als de ridders de moed bijna opgeven,
wordt er op de poort gebonkt…
Dit prentenboek is gebaseerd op het verhaal
van Tim en Steven, twee vaders die twee
zoontjes hebben geadopteerd. Via de ridders
Lance en Lot wordt op een vrolijke, speelse
manier uitgelegd hoe twee mannen of twee
vrouwen een kindje kunnen adopteren.

LEEFTIJD 4+

LEEFTIJD 4+

De juf vraagt in de klas aan de kinderen wat
hun vader voor werk doet. Maar Sterre heeft
geen papa, ze heeft twee mama’s! Dus de juf
vraagt aan haar wat haar mama voor werk
doet. Sterre vraagt: ‘Welke mama bedoel je?’
Dit snappen de kinderen niet: hoe kun je nou
twee mama’s hebben? Iedereen heeft toch
een papa en een mama? Gelukkig gaat de juf
het gesprek aan met de klas en vertelt hen dat
het helemaal niet raar of vreemd is.

AUTEUR & ILLUSTRATOR
Linda de Haan

TIP!
Al in 2000 maakte Linda de Haan samen met
illustrator Stern Nijland Koning & Koning. Dit
prentenboek gaat over een prins die van zijn
ouders moet trouwen met een prinses, maar
dan verliefd wordt op een prins. Het boek
kreeg wereldwijd bekendheid en is inmiddels
uitgegroeid tot een échte prentenboekklassieker.
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AUTEUR & ILLUSTRATOR
Jessica Love

THEMA
gender, familie,
zeemeermin, jezelf zijn
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Julian is samen met zijn oma in het zwembad.
Daar ziet hij zeemeerminnen en hij is meteen
helemaal betoverd. Julian wil zelf ook een
zeemeermin zijn! Dus thuis gaat hij zich
meteen verkleden. Hij doet lippenstift op,
gebruikt bladeren als pruik en doet een
gordijn om als zeemeerminnenstaart. Net
als hij zich helemaal heeft opgedirkt, komt
oma binnen! Julian schrikt, maar oma heeft
juist een cadeautje voor hem: een prachtige
parelketting. En dat niet alleen, ze neemt
hem ook nog mee naar een feestelijke
zeemeerminnenparade.
Julian is een zeemeermin is een aandoenlijk
boek over een jongetje dat een zeemeermin
wil zijn. Het doorbreekt genderstereotypen en
laat zien dat ieder kind zichzelf moet kunnen
zijn. Er zijn maar weinig woorden, maar dat
is helemaal niet erg: de indrukwekkende en
prachtige illustraties vertellen het liefdevolle
verhaal.

ILLUSTRATOR
Michiel Van Thillo

THEMA
gender, piraat, roze,
jezelf zijn

NIET ROZE
Roos heeft een hekel aan roze, want die
kleur is voor tuttige meisjes die houden van
prinsessen of van paarden. En dus niet voor
Roos, want Roos is stoer! Hoe leuk een cadeau
ook is, roze cadeaus moeten meteen weg.
Maar als Roos op een dag aan het tekenen is,
is ze haar puntenslijper kwijt. Er is nog maar
één potlood over: roze. Voorzichtig begint ze
er stoere dingen mee te tekenen. Trots laat ze
de tekening aan haar zus zien. Die reageert
verbaasd: ‘Maar dat is roze!’ Sam vraagt of
Roos nu met haar en haar roze speelgoed wil
spelen. Zo ontdekt Roos dat roze speelgoed
ook erg stoer kan zijn.
In Niet roze wordt er op een creatieve manier
gespeeld met genderstereotypen. Het is een
vrolijk voorleesverhaal op rijm voor alle stoere
kinderen. De paginagrote illustraties zijn
indrukwekkend en brengen de fantasiewereld
van Roos op een mooie manier tot leven.

TIP!

TIP!

Julian at the wedding is het tweede
prentenboek over Julian. Hierin vervult
hij een belangrijke rol op de bruiloft
van twee vrouwen en ontmoet hij
een nieuwe vriendin. De Nederlandse
vertaling zal in het voorjaar van 2021
verschijnen.

Er verschijnen steeds meer boeken
waarin de meisjes niet alleen het
stereotype ‘lieve prinses’ zijn. Kijk
bijvoorbeeld eens naar het boek De
ridderprinses van Cornelia Funke en
Kerstin Meyer. De titel zegt genoeg!

LEEFTIJD 4+

LEEFTIJD 4+

JULIAN IS EEN
ZEEMEERMIN

AUTEUR
Floortje De Backer
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AUTEUR
Michael Escoffier

ILLUSTRATOR
Roland Garrigue

THEMA
gender, prinses,
verkleden, jezelf zijn

PRINSES KEVIN
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Kevin is een prinses is een vrolijk en grappig
boek, waar zowel kinderen als volwassenen
om kunnen lachen. Het is lekker duidelijk en
direct: niemand heeft ooit gezegd dat alleen
meisjes zich mogen verkleden als prinses. Zo
simpel is het!

ILLUSTRATOR
Saša Ostoja

THEMA
gender, fantasie, jezelf zijn

DONNIE
Donnie houdt van gamen, voetbal en
skaten. Maar het allerliefst draagt hij
prinsessenjurken. De kinderen uit zijn klas
snappen dat niet en daarom doet Donnie het
alleen wanneer niemand het ziet. Maar op
een dag wordt Donnie aan een magisch lint
de kast ingetrokken en hij belandt zo in een
sprookjesachtige wereld. Hij ziet dieren in
allerlei kleuren, vissen met jurken aan, vogels
die rappen en nog veel meer bijzondere
dingen. Maar het leukste van alles is natuurlijk
dat Donnie daar een prachtige jurk mag
uitzoeken.
De illustraties van Saša Ostoja zijn anders dan
die van andere kinderboeken, maar dat maakt
het juist zo leuk. In Donnie wordt diversiteit op
zo veel mogelijk manieren gevierd, zowel in het
verhaal als in de illustraties. Het lezen van dit
boek voelt dan ook als een echt feestje!

TIP!

TIP!

Lees dit prentenboek voor en
organiseer daarna ook een dag
waarop alle kinderen verkleed naar
school mogen komen. Prinsessen,
zeemeerminnen, ridders, piraten –
iedereen mag natuurlijk helemaal zelf
weten als wie of wat ze zich verkleden!

Donnie is het eerste boek in een
kinderboekenreeks van de twee
makers waarin diversiteit en
inclusiviteit centraal staan. Houd
de website www.donniestories.com
in de gaten voor alle toekomstige
boeken.

LEEFTIJD 4+

LEEFTIJD 4+

Kevin wil geen cowboy, robot of superman zijn.
Hij is een prinses! Niemand heeft ooit gezegd
dat jongens geen prinses mogen zijn en dus
gaat hij gewoon als prinses verkleed naar
school. De andere kinderen vinden het gek,
maar Julia laat Kevin blozen door te zeggen
dat een jurk hem erg goed staat. Alleen na
een tijdje komt Kevin erachter dat het niet zo
simpel is om een prinses te zijn. Hoe kunnen
meisjes een hele dag op hakken lopen? Die
jurk is ook véél te lang. En die make-up prikt
de hele tijd in zijn ogen. Aan het einde van de
dag wil Kevin geen prinses meer zijn, hij heeft
alweer iets heel anders bedacht!

AUTEUR
Lisa Maschhaupt
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AUTEUR
Pim Lammers

ILLUSTRATOR
Milja Praagman

THEMA
gender, boerderij,
jezelf zijn, transitie

Op de boerderij is iets bijzonders aan de hand:
een lammetje wil de hele tijd in de modder
rollen! De schapen en varkens vinden dat
gek, maar het lammetje zelf niet. ‘Ik ben een
varkentje!’ roept hij. De boer snapt er niets
van en neemt hem mee naar de dierenarts.
Die onderzoekt hem even en concludeert dan:
‘Dit is helemaal geen lam, dit is een varkentje!’
De boer begint over de buitenkant, maar de
dierenarts antwoordt dat dat zo gedaan is en
pakt een scheerapparaat en een krultang voor
het staartje. Nu kan de boer weer terug naar
de boerderij met het varkentje dat nooit een
lammetje was.
Het lammetje dat een varken is is het eerste
Nederlandse transgenderprentenboek. Het
varkentje kan gezien worden als metafoor
voor iemand die in transitie gaat. Het boek laat
zien dat het helemaal niet moeilijk is om met
kinderen het gesprek aan te gaan over het
onderwerp transgender.

TIP!
Van dit duo verscheen ook het boek De
boer en de dierenarts, over de liefde
tussen twee mannen. De boer uit het
eerste boek is verliefd geworden op
de dierenarts, maar hij is te verlegen
om dat aan hem te vertellen. Gelukkig
hebben de dieren een plan bedacht!
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THEMA
gender, liefde,
gezinnen, diversiteit

LOU OP WEG NAAR
SCHOOL
Na het ontbijt met zijn papa’s en zijn zusje,
gaat Lou samen met papa Jeroen op weg
naar school. Onderweg maken ze heel wat
mee en komen ze verschillende mensen
tegen: de bakker, de dokter, de bouwvakkers
en de postbode. Lou ziet ook hoe een
brandweerman en een brandweervrouw een
kat redden uit de boom. Ondertussen moeten
ze natuurlijk wel voorzichtig zijn en goed op
het verkeer letten. Als ze even later op het
schoolplein komen, staat de bus al klaar:
vandaag gaan ze op schoolreisje naar de
boerderij!
Iedereen is anders. We verschillen van elkaar
op het gebied van geslacht, huidskleur,
seksuele oriëntatie, religie en nog veel
meer. Dit komt in Lou op weg naar school
mooi naar voren: we zien uiteenlopende
gezinssamenstellingen, veel personages van
kleur, beroepen die niet overeenkomen met
stereotypen en verschillende mensen met
een handicap. Dit boek is dus een uitstekende
manier om kinderen te laten zien hoe divers de
wereld is!

LEEFTIJD 4+

LEEFTIJD 4+

HET LAMMETJE DAT
EEN VARKEN IS

AUTEUR & ILLUSTRATOR
Kathleen Amant

TIP!
Dit is het eerste boek uit een reeks
over Lou. Lees zeker ook eens Lou viert
carnaval, Lou in het herfstbos en Lou
in het ziekenhuis. Er zijn maar weinig
prentenboeken die zo divers zijn als
deze vrolijke prentenboeken over Lou.
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AUTEUR
Pim Lammers

ILLUSTRATOR
Sylvie Buenen

THEMA
gender, liefde,
brandweer, trouwen

IN VUUR EN VLAM

7+

In vuur en vlam gaat niet alleen over stoere
brandweervrouwen, maar vertelt tegelijkertijd
ook een verhaal over twee jongens die verliefd
op elkaar worden. Het verhaal is geschreven
op AVI M3-niveau en dus ideaal voor kinderen
die net leren lezen.

LEEFTIJD 7+

Het is een drukke dag voor
brandweervrouwen Pip, Loes en Tes. De
alarmbel gaat de hele dag! Eerst belt Tim
omdat er een man in de boom zit. Rik
probeerde een kat te redden, maar durfde
toen zelf ook niet meer naar beneden. Niet
veel later belt Tim alweer: Rik ging voor hem
koken en ineens was er allemaal vuur. Vlak
daarna belt Tim omdat zijn ring voor Rik in
het water is gevallen. De vierde keer dat Tim
belt, gaan de brandweervrouwen opnieuw
met gillende sirenes naar hem toe. Maar als ze
daar zijn, blijkt dat er helemaal geen paniek is:
Tim wilde ze alleen maar uitnodigen voor het
trouwfeest van hem en Rik!

TIP!
Wanneer mensen het hebben over de brandweer,
wordt er vaak over ‘brandweermannen’
gesproken. Maar meisjes kunnen natuurlijk
ook bij de brandweer! Probeer het woord
‘brandweerman’ te vermijden of wissel het af met
‘brandweervrouw’.
18
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AUTEUR
Francesca Pardi

ILLUSTRATOR
Desideria Guicciardini

THEMA
liefde, ouders,
geheim, scheldwoord

DE VRIEND VAN PAPA

In De vriend van papa is de liefde niet
helemaal zonder problemen: Sander vindt
het eerst een beetje lastig, want kinderen
op school gebruiken het woord ‘homo’ als
scheldwoord. Maar gelukkig gaat juf het
gesprek aan met de klas en Luuk komt ook
nog even langs op het schoolplein – met zijn
politiemotor! Een vrolijk boek over de nieuwe
liefde van een vader.

TIP!
Francesca Pardi heeft meerdere
boeken geschreven over moderne
gezinnen. Mijn mama en ik gaat over
een eenoudergezin en Twee mama’s
gaat over twee vrouwen die samen
kinderen krijgen. Ook allebei zeker
aanraders!
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ILLUSTRATOR
Claudia Verhelst

THEMA
gender, piraten, jezelf
zijn, liefde

MIE RAAT
Mie Raat is een stoere en gevaarlijke piraat.
Samen met haar papegaai Kokkoo gaat ze in
haar boot de zee op. Ze zijn op zoek naar een
échte buit. Het liefst koek, want Mie Raat heeft
heel erg honger. Tijdens hun zoektocht maken
ze allemaal avonturen mee en ontmoeten ze
bijzondere mensen, dieren en andere wezens.
Ze maken zo nieuwe vrienden, maar de
mooiste ontmoeting is die met zeemeermin
Si. De stoere Mie Raat is meteen tot over haar
oren verliefd op deze prachtige verschijning!
Mie Raat is een vrij dik ‘leesgroeiboek’ en
bevat drie oplopende leesniveaus: AVI M3, AVI
E3 en AVI M4. Het boek is dus zeer geschikt
voor eerste lezers uit groep 3, maar ook voor
de iets meer ervaren lezers uit groep vier. Het
is een vrolijk en spannend boek met originele
illustraties.

LEEFTIJD 7+

LEEFTIJD 7+

De ouders van Julia en Sander gaan scheiden.
Ze blijven bij hun moeder wonen, maar
gelukkig zien ze hun vader ook nog erg veel.
Op een gegeven moment krijgt mama een
nieuwe vriend, maar papa blijft alleen. Dat
vinden ze zielig voor hem en ze willen hem
graag meenemen naar mama’s huis. Papa
schudt alleen met zijn hoofd en doet een
beetje geheimzinnig. Heeft hij soms iets te
verbergen? Is hij een bankrover? Of is hij een
spion? Is hij misschien ziek? Maar dan vertelt
papa aan Julia en Sander wat zijn geheim is:
Luuk! Papa is verliefd op Luuk.

AUTEUR
Katrien Vandewoude

TIP!
Er verschijnen steeds meer AVI-boekjes waarin
aandacht wordt besteed aan gender- en/of seksuele
diversiteit. Een belangrijke ontwikkeling, want kinderen
leren zo meer over de wereld én leren tegelijkertijd lezen.
Kinderen kunnen deze boeken natuurlijk gewoon lezen
zonder dat er uitgebreid bij stil moet worden gestaan.
21

AUTEUR
Erik van Os en
Elle van Lieshout

ILLUSTRATOR
Georgien Overwater

THEMA
liefde, online dating,
dieren

WEE WEE WEE PUNT
MUIS PUNT EN EL

wee wee wee punt muis punt en el is bij
Uitgeverij Maretak verschenen in de serie
Schelpjesboeken, een serie voor kinderen
die nèt kunnen lezen. Het boek is geschreven
op AVI-niveau M3 en bevat een ontzettend
grappig en origineel verhaal.

TIP!
Erik van Os en Elle van Lieshout
hebben samen nog veel meer
geweldige boeken geschreven. Zo
maakten ze Heertje en Meneertje,
over twee mannen die allebei hun
droomhuis bouwen. Als de huizen klaar
zijn, missen ze iets belangrijks: elkaar!
22

ILLUSTRATOR
Esther Bakker

THEMA
liefde, familie, school,
jezelf zijn

HELDEN VAN DE
REGENBOOG
Lilli, Morris, Bloem, Noah en Rayan komen
erachter dat er iets niet helemaal klopt op hun
school: er hangt een vreemde sfeer. Heeft
het soms iets te maken met de Kids Talenten
Show? En wie is die mysterieuze conciërge
toch? De vijf vrienden hebben superkrachten:
Lilli kan pijlen schieten op gemene of boze
mensen waardoor hun harten zich weer vullen
met liefde, Morris kan onzichtbaar worden,
Bloem kan veranderen in een pauw en een
grote windvlaag veroorzaken met haar staart,
Noah kan controle krijgen over alles wat uit
de aarde groeit en Rayan kan zijn armen
meters ver uitstrekken. Al snel blijkt dat ze hun
superkrachten hard nodig gaan hebben!
Dit boek vertelt een spannend avontuur
over vijf basisschoolkinderen die totaal
verschillend zijn, maar tegelijkertijd ook veel
met elkaar gemeen hebben. Ze groeien
allemaal op in moderne gezinnen: twee
vaders of twee moeders, gescheiden ouders,
adoptieouders en ouders die gevlucht zijn uit
hun geboorteland. Kinderen zullen zeker van
dit boek genieten.

LEEFTIJD 7+

LEEFTIJD 7+

Muis heeft geen man en daar baalt ze van. Ze
is al heel erg lang op zoek, maar het lukt haar
niet om een leuke man te vinden. Ze besluit
het daarom via het internet te proberen:
wee wee wee punt muis punt en el. Ze krijgt
meteen allemaal mailtjes: van vis, van rat, van
mol en van kat. Maar de juiste man zit er niet
tussen. Ze wordt helemaal wanhopig en weet
niet meer wat ze moet doen. Ze wil helemaal
geen man meer. Ze wil een… een… een… een
vrouw!

AUTEUR
Arjan van der Sluis

TIP!
Helden van de Regenboog heeft
ook een eigen website
www.heldenvanderegenboog.nl. Hier
kun je onder andere een kleurplaat en
een doe-plaat downloaden. Leuk als
extra opdrachtje na het (voor-)lezen.
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AUTEUR
Bart Demyttenaere

ILLUSTRATOR
Myriam Berenschot

THEMA
gender, sprookje,
jezelf zijn, dieren

PETROVA EN DE WOLF

24

Petrova en de wolf is een hervertelling van het
wereldberoemde Peter en de wolf, geschreven
en gecomponeerd door de Russische Sergej
Prokofjev. Bart Demyttenaere weet het
sprookje een moderne wending te geven
én een ontroerend einde: ‘Mijn kleine, lieve,
dappere meid’ wordt Petrova op het einde
door haar opa genoemd.

ILLUSTRATOR
Isabelle Geeraerts

THEMA
gender, liefde, jezelf
zijn

GELUKKIGE
VADERDAG, SILVIE
Ferre en Zita zijn beste vrienden. Ferre
ging vroeger vaak met Zita mee om de
pannenkoeken te eten van Zita’s vader. Dat is
alleen al een tijdje niet gebeurd en volgens Zita
komt dat omdat haar vader een beetje ziek is.
Maar is dat wel zo? Al snel blijkt dat de vader
van Zita jurken draagt en zegt dat hij in het
verkeerde lichaam geboren is. Zita heeft het er
moeilijk mee, maar gelukkig krijgt ze steun van
Ferre. Zijn stoere oom zegt: ‘Iedereen mag zijn
wie hij is, dat maakt de wereld mooier.’
In het Gelukkige VADERdag, Silvie komen
allerlei verschillende soorten reacties naar
voren, van pestgedrag van Zita’s klasgenoten
tot aan begrip van een stoere oom. Gelukkig
heeft uiteindelijk niemand er echt problemen
mee, want iedereen mag natuurlijk zijn wie hij
is.

TIP!

TIP!

Opa vindt dat jongens niet horen te
lezen of te dromen. Volgens hem spelen
jongens met een bal of met autootjes.
Ga het gesprek aan met de klas over
typische jongens- en meisjesdingen:
heeft opa gelijk of mogen jongens ook
gewoon lezen en dromen?

Veel leerkrachten vinden het onderwerp ‘transgender’
ingewikkeld en weten niet zo goed hoe ze er met hun klas
over moeten praten. Gelukkig is er online veel over te
vinden en hoef je het niet helemaal zelf uit te leggen aan
de klas. Bekijk bijvoorbeeld met de kinderen dit SchoolTVfilmpje: https://schooltv.nl/video/wat-is-transgenderjongen-in-een-meisjeslichaam-of-andersom/

LEEFTIJD 7+

LEEFTIJD 7+

Peter heeft geen mama en papa meer en
woont bij zijn opa naast het bos. Opa moppert
vaak op zijn kleinzoon en zegt dat hij soms net
een meisje is. Als Peter boos op zijn kamer
zit, vindt hij ineens mama’s trouwjurk en haar
spullen. Hij verkleedt zich en besluit dat hij
vanaf nu Petrova heet. Ze gaat het bos in om
het aan alle dieren te laten zien en de reacties
zijn heel positief. Maar dan verschijnt er een
wolf! Gelukkig weet Petrova hem te vangen
met de sluier van haar trouwjurk.

AUTEUR
Brigitte Minne
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AUTEUR
Janneke Schotveld

ILLUSTRATOR
Milja Praagman

THEMA
gender, sprookje,
ridders/ridsters

AVONTUREN VAN DE
DAPPERE RIDSTER

Met de verhalen over de dappere ridster is de
tijd dat dat prinsessen gered moeten worden
door ridders voorgoed voorbij. De vrolijke
verhalen zitten vol met humor en dankzij
de prachtige illustraties komt de ridster
helemaal tot leven. Dankzij deze moderne
sprookjesbundel hebben alle meisjes én
jongens er een geweldig rolmodel bij!

TIP!
Onbewust heeft bijna iedereen
vooroordelen en zonder dat we door
hebben maken we allemaal wel eens
gebruik van stereotypen. Wees
daarvan bewust en zorg ervoor dat in
je lesvoorbeelden meisjes niet altijd
juffen of prinsessen zijn en jongens
niet altijd ridders of politieagenten.
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ILLUSTRATOR
Martijn van der
Linden, Kees de Boer
en vele anderen

THEMA
gender, sprookjes,
liefde, jezelf zijn

DE KIKKERBILLETJES
VAN DE KONING EN
ANDERE SPROOKJES
Er was eens een prinses die de keuze had uit
wel zevenhonderd prinsen, maar uiteindelijk
verliefd werd op een prachtige prinses. Er
waren eens twee koningen die graag een
kindje wilden en met behulp van een fee een
prinsesje kregen. En er was eens een dappere
ridster die een knappe prins moest redden
uit het kasteel van zijn overbezorgde ouders.
En dit is nog maar een kleine selectie van
sprookjes uit deze moderne sprookjes bundel!
Janneke Schotveld blaast het sprookjesgenre
nieuw leven in: De kikkerbilletjes van de
koning bevat namelijk 15 sprookjes waarin
veel ruimte is voor diversiteit. De verhalen
worden verteld met veel humor en bevatten
vaak een belangrijke boodschap over de
hedendaagse samenleving. Niet alleen over
gender- en seksuele diversiteit, maar ook
over bijvoorbeeld de bio-industrie en de volle
agenda’s van kinderen. De sprookjes zullen
met veel enthousiasme ontvangen worden en
zullen zeker zorgen voor leuke gesprekken in
de klas.

LEEFTIJD 7+

LEEFTIJD 7+

Wat er ook aan de hand is, de dappere ridster
kan het oplossen. Deze vrouwelijke ridder is
de dapperste ridster van het hele land! Ze is
gewapend met een zwaard, draagt een stoer
harnas en rijdt op een snelle racefiets. Zo
helpt ze iedereen uit de brand: ze neemt het
op voor een gepest meisje, vat tasjesdieven
in de kraag, brengt ontsnapte leeuwen terug
naar de dierentuin en zet standbeelden die tot
leven zijn gekomen weer op hun sokkel.

AUTEUR
Janneke Schotveld

TIP!
Deze sprookjesbundel was een groot succes, dus het duurde
gelukkig niet lang voordat er een vervolg verscheen: Het
kattenmannetje en andere sprookjes. Ook deze bundel bevat
een groot aantal geweldige moderne sprookjes om voor te lezen.
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AUTEUR
Dolf Verroen

ILLUSTRATOR
Charlotte Dematons

THEMA
liefde, school, geheim,
jezelf zijn

NIEMAND ZIET HET
De dertienjarige Victor weet al heel lang dat
hij meer van jongens houdt dan van meisjes.
Maar het is 1947 en hij durft er met niemand
over te praten: niet met zijn ouders, niet met
zijn meester en al helemaal niet met zijn
klasgenoten. Het maakt hem eenzaam en
Victor worstelt erg met zijn gevoelens. Hij
kan er alleen niet meer omheen als hij met
een meisje heeft gezoend en dat absoluut
verschrikkelijk vond. Hij is doodsbang voor
hun reactie, maar Victor besluit het zijn ouders
toch te gaan vertellen…
LEEFTIJD 11+

11+

Dolf Verroen mag dan wel 91 jaar oud zijn, hij
is nog lang niet klaar met het schrijven van
kinderboeken. En dat is maar goed ook, want
anders was Niemand ziet het er niet geweest.
Een prachtig boek over seksualiteit dat ook
nog eens een periode van vroeger beschrijft.
Niet voor niets won Verroen voor dit boek een
Zilveren Griffel.

TIP!
Niemand ziet het is niet het enige boek
dat voortkwam uit een samenwerking
tussen Dolf Verroen en Charlotte
Dematons. Eerder maakten ze al het
mooie Droomopa, waarvoor Verroen
eveneens een Zilveren Griffel kreeg.
28
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AUTEUR
Jeremy Lachlan

THEMA
verliefd, avontuur,
fantasy

JANE DOE – SLEUTEL
DER ZIELEN

Het is een zeer spannend boek, maar wat het
vooral zo mooi maakt, is dat Jane verliefd is
op de pyromane Violet. Ze vindt dat lastig –
niet omdat Violet een meisje is, maar omdat
ze elkaar al jarenlang kennen en beste
vriendinnen zijn. Gelukkig (let op: spoiler!) is er
een fijn happy end voor de twee meisjes: aan
het eind van het boeken zoenen ze met elkaar.

THEMA
familie, liefde, trouwen

DE LIJST VAN DINGEN
DIE NIET ZULLEN
VERANDEREN
De ouders van de twaalfjarige Bea zijn
gescheiden. Toen haar vader bijna stikte in
een pitje, werd hij door de buurman met een
heimlichgreep gered. De twee mannen werden
verliefd en gaan nu met elkaar trouwen. Bea
piekert ongelofelijk veel en zit daarom in
therapie. Gelukkig heeft ze geen problemen
met het huwelijk van haar vader. Ze is juist
dol op Jesse! En wat het extra leuk maakt:
hij heeft ook een tienjarige dochter en dat
betekent dat Bea een nieuwe zus krijgt.
De lijst van dingen die niet zullen veranderen
is een bijzonder boek. De gevoelens van Bea
worden op een erg mooie manier beschreven:
heel eerlijk en vaak met humor. De rol van
het huwelijk van Bea’s vader is ook erg mooi:
dat Jesse zijn grote liefde is, is eigenlijk heel
vanzelfsprekend. Alleen de broer van Jesse
heeft er problemen mee, maar dat zorgt weer
voor een extra laag in het verhaal.

LEEFTIJD 11+

LEEFTIJD 11+

Sleutel der zielen is het tweede deel in de
avontuurlijke boekenreeks over Jane Doe. In
dit boek gaat het fantasy-verhaal over Jane
verder en het is zelfs nog spannender dan
het eerste deel. Haar vader is nog steeds
gevangen en Jane reist door een doolhof
waarmee diverse dimensies met elkaar
verbonden zijn. Samen met een pyromaan
en een bedrieger als bondgenoot, moet Jane
verschillende gevaren zien te trotseren.

AUTEUR
Rebecca Stead

TIP!
Er zijn meer avontuurlijke boeken waarin lesbische
personages voorkomen. In De Tempeljagers, een
spannend avonturenboek van Michael Reefs,
heeft één van de meisjes een vriendin. In deel
twee, Het mysterie van de Gouden Feniks, neemt
ze haar vriendin zelfs mee op avontuur!
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TIP!
Dit boek verscheen bij Querido, een uitgeverij die eerder dit
jaar ook GLOW introduceerde: een nieuwe serie met vrolijke
queerboeken. Helaas iets te moeilijk voor basisschoolkinderen,
maar zeker een aanrader voor jongeren én volwassenen.
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AUTEUR
André Sollie

THEMA
verliefd, verkering,
jezelf zijn

TJONGEJONGE

Tjongejonge draait helemaal om de
jongensliefde en er zijn helaas weinig
dichtbundels waarvoor hetzelfde geldt.
Gelukkig zijn er wel een aantal dichtbundels
waarin diversiteit een kleine(re) rol
speelt. Zo schreef Miriam Bruijstens de
kinderpoëziebundel Ik huppel naar je lach, met
daarin onder andere een geweldig gedicht
over twee prinsen.

THEMA
verliefd, brugklas,
jezelf zijn

JASPERS VLINDERS
Jasper gaat voor het eerst naar de middelbare
school en vindt dat ongelofelijk spannend. Hij
maakt nieuwe vrienden, maar weet niet of die
helemaal te vertrouwen zijn. Gelukkig ontmoet
hij ook Roderik, een knappe en rebelse
klasgenoot. De twee jongens gaan steeds
meer met elkaar om en Jasper komt erachter
dat hij verliefd is op Roderik. Gelukkig is die
liefde wederzijds! Alleen wordt dat niet door
iedereen geaccepteerd…
Jaspers vlinders gaat over een jongen in de
brugklas, maar kinderen uit groep 8 kunnen
het boek zeker al lezen. Hoewel het hier niet
om een zorgeloze verliefdheid gaat en het
soms een beetje te problematisch wordt, is
het mooi dat er een boek is over een jongen
die al op jonge leeftijd verkering krijgt met een
andere jongen.

LEEFTIJD 11+

LEEFTIJD 11+

De Vlaamse schrijver en tekenaar André Sollie
heeft een indrukwekkend oeuvre bij elkaar
geschreven. In vrijwel al zijn dichtbundels
kwam de liefde tussen twee jongens naar
voren – soms expliciet, soms impliciet. Hij
besloot een aantal jaar geleden om al die
gedichten te bundelen en daar kwam een
prachtige poëziebundel uit. Tjongejonge
bevat mooie en ontroerende teksten over
verliefdheden, verlangens, dromen en
teleurstellingen. Jong en oud kunnen heerlijk
wegdromen bij deze gedichten van Sollie.

AUTEUR & ILLUSTRATOR
Johan Vandevelde

TIP!
TIP!
Voor oudere kinderen is Nooit gaat dit over
van André Sollie ook zeker een aanrader.
Dit jeugdboek is bovendien prachtig
verfilmd als Noordzee, Texas (2011).
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Er zijn weinig boeken voor groep 7 en 8
die gaan over jongens die verliefd worden
op jongens. Gelukkig zijn er wel veel
12+-boeken zoals Jaspers vlinders, want
vaak kunnen deze boeken al prima gelezen
worden door iets jongere kinderen.
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AUTEUR
Maren Stoffels

THEMA
verliefd, vriendschap,
school, jezelf zijn

PIERCINGS & PARELS
Sofie heeft een ander profiel gekozen dan
haar vriendinnen en komt in een nieuwe klas.
Ze raakt zo bevriend met Roosmarijn, iets dat
ze zelf helemaal niet had verwacht: Roosmarijn
is namelijk behoorlijk tuttig! Roosmarijn heeft
een geheim dat ze aan niemand wil vertellen,
ook niet aan Sofie. Maar na een tijdje kan ze
het niet meer voor zich houden en ze bekent
dat ze verliefd is – op Sofie! Sofie weet zich
geen houding te geven. Wat moet ze hier nou
mee?

LEEFTIJD 11+

THEMA
gender, jezelf zijn,
toneel, school

GEORGE
George ziet er misschien uit als een jongen,
maar dat is ze niet. Ze is een meisje, maar
dat weet niemand. Ze houdt het geheim, net
als haar verzameling modetijdschriften. Als
ze met de klas een schooltoneelstuk gaan
opvoeren, wil George de hoofdrol. Maar dat
mag niet van de juf: alleen meisjes mogen
auditie doen. Gelukkig krijgt George hulp van
haar beste vriendin Kelly en daardoor durft ze
eindelijk zichzelf te zijn.
George is één van de belangrijkste
kinderboeken over het thema transgender.
Gino beschrijft de gevoelens van George
op een mooie en invoelbare manier. Hoewel
cisgender personen (de genderidentiteit
komt overeen met het geboortegeslacht)
nooit precies zullen weten hoe het is om op te
groeien in het verkeerde lichaam, kun je je er
door dit boek toch een beetje een beeld van
vormen. Een aanrader voor zowel kinderen als
volwassenen.

LEEFTIJD 11+

Maren Stoffels is een bekende en populaire
jeugdboekenschrijfster. Piercings & Parels is
een van haar eerste boeken, maar nog altijd
een van haar mooiste. Op een mooie manier
wordt beschreven dat Roosmarijn verliefd is
op een ander meisje.

AUTEUR
Alex Gino

TIP!
Net als de boeken over jongens
die verliefd worden op jongens,
zijn er weinig boeken voor groep
7 en 8 over meisjes die verliefd
worden op meisjes. Gelukkig
zijn er schrijfsters zoals Maren
Stoffels die het onderwerp vaak
in hun boeken laten terugkomen.
Lees van haar ook Gezicht van
Britt (12+) en Ik zie je tussen de
wolken (14+).
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TIP!
Auteur Alex Gino is genderqueer en gebruikt de
voornaamwoorden they/them (in het Nederlands: hen/hun). In
een reportage van het jeugdjournaal vertelt Thorn, acteur in
Spangas, hier meer over:
https://www.youtube.com/watch?v=KH8Atom1BVQ
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AUTEUR
Brigitte Minne

THEMA
gender, liefde, jezelf
zijn

THEMA
gender, liefde, familie,
jezelf zijn

MEISJE JONGEN
JONGEN MEISJE

Het verhaal over Paultje, of beter gezegd
Paulien, speelt zich af in de jaren ’50 van
de vorige eeuw. Zijn vader wil dat hij met
‘jongensspeelgoed’ gaat en stoerder wordt.
Maar Paultje moet daar niets van hebben:
hij wil veel liever jurken dragen en moet
niets hebben van al die krachtpatserij. Zijn
allergrootste wens is om een meisje te zijn.
Zijn omgeving toont hiervoor niet veel begrip,
behalve zijn oma. Zij is de enige die Paultje lijkt
te begrijpen en bij haar kan hij terecht.

Morten en Marit zijn een tweeling en lijken
veel op elkaar. Alleen is Morten een jongen
en Marit een meisje – maar daar komt
verandering in. Tijdens hun vakantie bij opa
en oma, besluiten ze hun grootouders voor de
gek te houden: Morten wordt een meisje en
Marit een jongen. De grap loopt uit de hand
als ze bevriend raken met de buurkinderen.
Morten raakt in de war van het experiment:
hij kan geen jongen zijn, maar hij is ook geen
meisje. Wat is hij dan wel?

Brigitte Minne heeft een ontroerend en
aangrijpend verhaal geschreven. Ze brengt
Paultje en de jaren ’50 echt tot leven. Het boek
is soms nog een beetje moeilijk voor jongere
kinderen, maar vergevorderde lezers kunnen
het lezen zeker al aan.

Meisje jongen jongen meisje bevat een
toegankelijk verhaal en is dus ook erg geschikt
om voor te lezen aan jongere kinderen. Op een
mooie manier worden in dit boek rolpatronen
onder de loep genomen: zijn jongens altijd
stoer en zijn meisjes altijd gevoelig? Een
spannend en origineel verhaal dat aan het
denken zet.

TIP!
Wil je na het lezen van Paultje, echt geen jongen
met het onderwerp transgender aan de slag
gaan in de klas? Op de website van Uitgeverij De
Eenhoorn, www.eenhoorn.be, vind je handige en
leuke lestips over het boek.
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THEMA
Karolien Raeymaekers

LEEFTIJD 11+

LEEFTIJD 11+

PAULTJE, ECHT GEEN
JONGEN

AUTEUR
Harald Nortun

TIP!
Wat is speelgoed voor jongens en wat is speelgoed voor
meisjes? Over die vraag bestaat zowel onder kinderen als
onder volwassenen veel discussie. Het Jeugdjournaal maakte
er een interessant item over dat een goede basis kan vormen
voor een gesprek in de klas:
https://www.youtube.com/watch?v=mXef85MRmQ0
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AUTEUR
Selma Noort

THEMA
gender, oppassen,
familie, jezelf zijn

OPPASSEN

Het queerthema speelt een kleine, maar
mooie rol in dit verhaal. Luca wordt de broer
van Nina genoemd, maar misschien kunnen
we beter zus zeggen. Of misschien is hij wel
iets ertussenin. Luca lijkt het zelf ook nog
niet helemaal te weten. De androgyne tiener
is geboren als jongen, maar wordt vaak
aangezien voor meisje. Het is ook iets waar hij
graag mee speelt. Zo past hij al een halfjaar op
Sammie, maar de moeder van Sammie denkt
nog altijd dat Luca een meisje is.

TIP!
In Oppassen wordt de genderidentiteit van
Luca als iets vanzelfsprekends beschouwd. Het
is dan ook niet het hoofdthema, maar jonge
lezers komen er zo wel op een subtiele manier
mee aanraking. Achter in deze folder staat een
lijst met boeken waarin gender- en/of seksuele
diversiteit ook een rol spelen zonder dat er
uitvoerig bij stilgestaan wordt.
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THEMA
gender, non-fictie,
jezelf zijn

HOE IS HET OM
TRANSGENDER TE
ZIJN?
In dit toegankelijke non-fictieboek komen
allerlei aspecten van het onderwerp
‘transgender’ aan bod: geslacht, gender, jezelf
zijn, steun van familie, pesten, de puberteit en
nog veel meer. Het boek is helder geschreven
en het onderwerp wordt zeer inzichtelijk
gemaakt. Zo vertelt Danny zijn verhaal: deze
zeventienjarige jongen werd geboren in het
lichaam van een meisje en is nu bezig met
zijn transitie. Ook worden er allemaal handige
tips gegeven voor transgender kinderen,
maar ook voor de kinderen en volwassenen
in hun omgeving. Bovendien biedt het boek
leerkrachten genoeg hulpmiddelen om een
gesprek aan te gaan in de klas.

LEEFTIJD 11+

LEEFTIJD 11+

Hun ouders gaan een weekendje naar Parijs
en de twaalfjarige Nina blijft samen met haar
oudere broer Luca thuis. Maar dan is er ineens
een oppas nodig voor Sammie, het tweejarige
oppaskindje van Luca. De moeder van
Sammie vraagt of hij twee dagen op wil komen
passen terwijl zij weg is. Dat wil hij wel en Nina
gaat mee. Alleen in twee dagen kan er veel
gebeuren: als ze in de speeltuin gaan spelen,
is Sammie ineens spoorloos verdwenen!

AUTEUR
Honor Head

Eén nadeel van het boek is dat er consequent
wordt gesproken over ‘transgenders’. Het
woord zou eigenlijk gebruikt moeten worden
als bijvoeglijk naamwoord: ‘transgender
personen’. Maar afgezien daarvan biedt
het boek interessante inzichten en zorgt
het ervoor dat kinderen meer leren over
dit onderwerp. Ook erg handig voor
spreekbeurten of werkstukken!

TIP!
Dit boek is verschenen in de serie Mijn leven, Jouw leven
waarin op een inlevende en positieve manier maatschappelijke
onderwerpen worden besproken. Een ander boek uit deze serie
is Hoe is het om homo, lesbisch of bi te zijn?, ook een aanrader
voor in de klas.
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PRENTENBOEKEN
OVER JEZELF ZIJN

HELEMAAL NORMAN – Tom Percival
Norman is altijd heel normaal geweest – totdat hij ineens vleugels krijgt
en kan vliegen. Hij besluit om dit verborgen te houden en verstopt zijn
vleugels onder een dikke jas. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig te
zijn en al snel komt Norman erachter dat hij zijn jas gewoon uit moet
doen om gelukkig te kunnen zijn.
DE KROKODIL DIE NIET VAN WATER HIELD – Gemma Merino
Kleine krokodil is niet zoals andere krokodillen: hij heeft een hekel
aan water. Hij blijft dus veel liever aan de kant zitten. Maar als hij een
grote duik neemt om het toch nog één keer te proberen, doet hij een
bijzondere ontdekking: hij is eigenlijk een draak!
DRAAP – Thaïs Vanderheyden
Draap is een beetje schaap én een beetje
draak. Hij is op zoek naar vriendjes, maar de
schapen en de draken willen niet bevriend zijn
met zo’n gek wezentje. Draap vindt het niet
fijn om anders en niet helemaal perfect te zijn.
Gelukkig ontmoet hij dan allemaal dieren die
hem in laten zien dat bijzonder juist veel beter
is dan perfect!

GEWOON ZOALS JE BENT – Jenny Lambert
Het olifantje Kleine Snuf ziet allemaal dieren
met bijzondere kenmerken: puntige prikhoorns,
superlange steltpoten, superscherpe hap-snaptanden en nog veel meer. Dat wil hij allemaal ook,
maar dat mag niet. Kleine Snuf is namelijk al heel
speciaal, gewoon zoals hij is!

EÉN GROTE FAMILIE – Rocio Bonilla & Elisenda Roca
Lucia, een meisje met het syndroom van Down, gaat samen met haar
vriendjes en vriendinnetjes een groot buurtfeest organiseren. Iedereen
is anders en komt uit hele verschillende families, maar ondanks dat
helpen ze elkaar altijd. Ze zijn immers één grote familie.
MENEER TIJGER WORDT WILD – Peter Brown
In het nette dierenstadje is iedereen altijd
beschaafd en beleefd. Maar meneer Tijger is daar
helemaal klaar mee en besluit weer wild te worden!
Hij komt er al snel achter dat in je eentje wild zijn
niet zo leuk is. Gelukkig bedenkt hij samen met zijn
vrienden een fijn compromis.

EXTRA BOEKEN

EXTRA BOEKEN

Het is belangrijk dat kinderen leren dat ze
zichzelf kunnen zijn – wat andere mensen ook
vinden of zeggen. De prentenboeken in de lijst
hieronder gaan niet expliciet over genderen seksuele diversiteit, maar gaan over de
zoektocht naar de eigen identiteit, over anders
zijn en over jezelf zijn. De boeken zijn goede
manieren om een gesprek te beginnen in de klas
over identiteit.

andere wezels besluiten in actie te komen en beginnen te protesteren:
‘Weg met die kleren!’ Het maakt Willem verdrietig, maar hij besluit
zich niet aan te passen. En dat is maar goed ook, want zo ontmoet hij
nieuwe vrienden. De coole hermelijnen dragen ook kleren!

SAMEN HIER – Oliver Jeffers
Een liefdevol non-fictieprentenboek over de aarde en haar inwoners.
Met een belangrijke, universele boodschap: ‘De wereld kan een
verwarrende plek zijn. Maar eigenlijk is het ook heel simpel: je hoeft
alleen maar aardig te zijn.’

WEZEL WILLEM DURFT ANDERS TE ZIJN – Samuel Langley-Swain
& Ryan Sonderegger
In het Snorrenbos houden alle wezels zich keurig aan de regels.
Behalve Willem, die altijd opvallende en gekke kleding draagt. De
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SUBTIELE DIVERSITEIT
Er verschijnen steeds meer kinderboeken
waarin gender- en/of seksuele diversiteit een
rol spelen zónder dat er uitvoerig bij stilgestaan
wordt. Hieronder een lijstje met voorbeelden
van boeken waarin diversiteit op een subtiele
manier naar voren komt. Een goede manier om
voor meer diversiteit in de schoolbibliotheek te
zorgen!

KONING ROE – Adam Stower (9+)
Ben is op de vlucht voor zijn aartsvijand en
belandt zo in een geheim bos. Daar ontmoet hij de
bijzondere Koning Roe – een meisje met een baard!

VERHALEN OVER KINDEREN DIE ANDERS
DURVEN TE ZIJN
– Ben Brooks & Quinton Winter (9+)

Waargebeurde verhalen over
inspirerende jongens,
meisjes, vrouwen en mannen
die het lef hadden om zichzelf
te zijn en zo de wereld een
stukje mooier én beter hebben
gemaakt.

HALLO, TECKEL TOM – Bette Westera & Noëlle Smit (3+)

EXTRA BOEKEN

Eerste deel van een prentenboekserie over Teckel Tom. Hij woont met zijn
familie in een doos, maar wordt in een andere doos gestopt en komt even later
bij een nieuw gezin terecht: bij Saar en haar papa’s.

HET DROOMHUIS – Jan Braamhorst & Maria van Donkelaar (4+)
Vos en Das werken allebei aan hetzelfde huis, maar dat weten ze niet van elkaar.
Pas als hun droomhuis klaar is en ze een feestje geven, komen ze daar achter.
Ze besluiten om er dan maar samen te gaan wonen.

BOB POPCORN – Maranke Rinck & Martijn van der
Linden (6+)

Als Ellis popcorn gaat maken, gebeurt er iets vreemds:
in de magnetron verschijnt ineens een levende
popcorn! Ze probeert hem verborgen te houden voor
haar twee vaders.

DE OORLOG DIE MIJN LEVEN REDDE
– Kimberly Brubaker Bradley (10+)

Ada wordt samen met haar broertje tijdens de
Tweede Wereldoorlog van Londen naar het
Britse platteland geëvacueerd. Ze worden daar
opgevangen door Susan, die heeft net haar vriendin
verloren en zit eigenlijk helemaal niet te wachten op
kinderen.

DROOMTUIN – Ingrid Kluvers (12+)
Het eerste deel in een boekenreeks over het meisje
Joop. Ze heeft zeker geen doorsnee gezin: Joop
heeft namelijk twee vaders én twee moeders.

LYNN 3.0 – Anke Kranendonk (12+)
Het derde boek over Lynn, een meisje dat
smoorverliefd is op Joeri. Hij is met vakantie, maar
Lynn weet zeker dat hij haar verkering gaat vragen.
Maar als Joeri terug is, wil hij haar iets heel anders
vertellen…

MISS EENHOORN – Edward van de Vendel & Floor de Goede (6+)
Er komt een belangrijke Miss Eenhoorn-verkiezing aan, maar Ayla en een paar
andere dieren mogen van de jury niet meedoen. Ook twee jonge hengsten
worden afgewezen – omdat ze jongens zijn! De dieren leggen zich daar niet bij
neer.

STOP – Jørgen Hofmans & Ivan & Ilia (8+)
Fillipe is helemaal in de ban van een nieuwe game, het liefst wil hij de hele dag
spelen. Zijn papa’s maken zich steeds meer zorgen om hem.
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