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LEESNIVEAUS

In deze catalogus hanteren wij een dubbele aanduiding van het leesniveau, namelijk het 
Europees Referentiekader voor Talen (ERK) en de bevindingen van de commissie Meijerink. 
Deze tabel geeft aan welk leesniveau overeenstemt met welk onderwijsniveau.

Europees Referentiekader (ERK) A1 A2 (begin) A2 (eind) B1 (begin) B2 (eind)
Meijerink - op weg naar 1F 1F boven 1F, op weg naar 2F 2F
AVI (oud) 3-4-5-6 7-8-9 8-9, >9 >9 -
Primair onderwijs (NL) groep 3-4 groep 5-6 groep 7-8 - -
Voortgezet onderwijs (NL) - vmbo-BBL: jaar 1

Praktijkonderwijs
vmbo-BBL: jaar 1-2
Praktijkonderwijs

vmbo-BBL: jaar 3-4
vmbo k/g/t: jaar 1-2
Praktijkonderwijs (beste leerlingen)

vmbo-t jaar 4
havo: jaar 1-3
vwo: jaar 1-2

Beroepsonderwijs (NL) - - - mbo niveau 1 mbo niveau 2
Nt2 (VL) [oud] richtgraad 1.1 richtgraad 1.2 richtgraad 2 richtgraad 2 / richtgraad 3 richtgraad 3

Welkom 
         bij Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren maakt kranten en boeken in makkelijke taal. Ons 
motto is: Lezen is voor iedereen. Veel van onze uitgaven zijn bij uitstek geschikt voor 
mensen die Nederlands als tweede taal leren, zoals migranten en vluchtelingen. In deze 
Nt2-catalogus vindt u alle passende titels op een rijtje.

Naast spannende en ontroerende leesboeken hebben wij ook een aantal leer- en 
werkboeken die aansluiten bij de ontwikkeling van nieuwkomers. Immers, je thuis 
voelen in een land begint bij kennis van gewoonten en gebruiken. Zo zijn er leer- en 
werkboeken over burgerschap, mensenrechten, cultuur, geschiedenis en sport. Er zijn 
methodes arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid. En er zijn ervaringsverhalen van 
andere nieuwkomers. 
Bij elke titel staat vermeld voor welke leeftijdsgroep het boek bedoeld is, en voor welk 
leesniveau. 

Lezen is voor iedereen. Maar de aarzelende lezer heeft daar wel wat hulp bij nodig. Uw hulp.  
U weet wat uw cursist of taalmaatje heeft meegemaakt, en wat zijn of haar interesses zijn. 
Met het toegankelijke, makkelijk te lezen materiaal van Eenvoudig Communiceren maakt u 
van uw cursisten echte lezers!

www.eenvoudigcommuniceren.nl
www.lezenvooriedereen.be

Wist u dat wij ook in Vlaanderen actief zijn? Neem 
eens een kijkje op de website van onze zusteruitgeverij 
Lezen voor Iedereen: lezenvooriedereen.be.
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INFORMATIEF 

Start!-krant; de begrijpelijkste 
krant van Nederland!

Nieuws in begrijpelijke taal. Mét lesmateriaal! Dat is de 
Start!-krant. Vraag aan taaldocenten en vrijwilligers met 
welk materiaal ze gewerkt hebben, en ruim de helft wijst de 
Start!-krant aan.

Inburgering
Deze maandkrant is niet alleen geschikt voor het aanleren 
van de Nederlandse taal, maar hiermee zet u ook een 
grote stap bij de inburgering van nieuwkomers. De mix 
van nieuws, sport en vrije tijd zorgt ervoor dat de lezer op 
een natuurlijke manier kennismaakt met de Nederlandse 
samenleving.

Lesmateriaal
Het digitale lesmateriaal is erop gericht tekstbegrip en 
kennis van de samenleving te vergroten. Ook wordt er 
aandacht besteed aan rekenvaardigheid d.m.v. een speciale 
opdracht. 

In de stad Los Angeles in 
Amerika zijn zondag de 
Grammy Awards uitgereikt. 
Dat zijn de belangrijkste 
prijzen voor muzikanten. 
De grote winnaar van de 
avond was zangeres Adele.

Beeldje
Adele kreeg vijf Grammy’s. 
Onder andere voor Beste Liedje 

Grammy Awards uitgereikt
(Hello) en Beste Album (25). 
Adele vond zelf dat haar idool 
Beyoncé de Grammy had 
verdiend. ‘Ik hou van je en zal 
altijd van je blijven houden’, 
zei Adele. En daarna deed ze 
iets bijzonders: ze brak de 
Grammy in tweeën, voor 
allebei een helft.

George Michael
Beyoncé zelf won ook twee 
Grammy’s. En ze gaf een 
optreden. Dat deed ze zittend 
op een stoel, want de zangeres 
is zwanger van een tweeling. 
Adele zong het nummer Hello. 
En ze zong een liedje voor de in 
december overleden zanger 
George Michael.

Trump
Zanger David Bowie, die ook in 

2016 overleed, kreeg óók 
Grammy’s. Onder andere voor 
Beste Alternatieve Album. De 
hele avond waren er optredens. 
Onder meer van Lady Gaga, 
Katy Perry, Bruno Mars en 
Metallica. Veel van hen lieten 
blijken dat ze niet blij zijn met 
de nieuwe president Trump.
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Sneeuw

Voor het eerst in jaren lag 
er weer sneeuw in ons 
land. Afgelopen weekend 
viel er op sommige plekken 
wel tien centimeter. Veel 
Nederlanders gingen naar 
buiten. Om te sleeën, en 
om sneeuwpoppen te 
maken. Maar op de weg 
was het glad. In de nacht 
van zaterdag op zondag 
waren twee keer zoveel 
ongelukken als anders. 
Niemand raakte ernstig 
gewond. Deze week 
verdwijnt de sneeuw, en 
gaan de temperaturen 
omhoog. Woensdag wordt 
het zelfs lenteweer!

Schaatsers Kjeld Nuis en Sven 
Kramer hebben zondag allebei 
twee gouden medailles 

Medailles bij WK schaatsen
gewonnen op het WK afstanden 
in Zuid-Korea. Ook voor 
schaatsster Ireen Wüst waren 
er twee gouden medailles.

15 medailles
Nuis werd eerste op het 
onderdeel 1500 meter, en 
daarna op de 1000 meter. 
‘Gestoord’, vond hij zijn 
overwinning. 
Sven Kramer won op de 5.000 
en de 10.000 meter goud. 
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Meer Nederlandse schaatsers 
deden het goed. In totaal 
werden er 15 medailles 
gewonnen. Waarvan acht keer 
goud.

Kjeld Nuis en Sven Kramer.

Adele. Beyoncé.

1 3 - 1 9  f e b r u a r i 
2 0 1 7

© Eenvoudig Communiceren

De begrijpelijkste krant van Nederland
Start! -weekkrant
Week 07 | februari 2017

DIGITALE	WEEKKRANT

Naast de maandelijkse papieren editie verschijnt elke week een digitale 
Start!-krant. Eén pagina met drie actuele nieuwsberichten. Zo blijven uw 
cursisten op de hoogte! 
Met digitaal lesmateriaal en een docentenhandleiding. In de opdrachten 
bij de weekkrant ligt de nadruk op leesstrategieën, zoals het maken van 
een samenvatting, het opzoeken van woorden en het toepassen van 
voorkennis.
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Bestelinformatie 

Abonnementstarieven 2017  
Start!-krant en Basic 

Maandkrant
U ontvangt de maandkrant 10 keer 
per kalenderjaar (niet in juli en 
augustus).
U kunt kiezen tussen maandelijks  
2, 5, 10, 20 of 50 exemplaren
2 exemplaren € 120,- per jaar
5 exemplaren € 275,- per jaar
10 exemplaren € 400,- per jaar
20 exemplaren € 600,- per jaar
50 exemplaren € 1400,- per jaar

Weekkrant
U ontvangt de weekkrant 40 keer 
per kalenderjaar (niet tijdens de 
schoolvakanties). De weekkrant is 
een aanvulling op de maandkrant. 
U kunt hier uitsluitend gebruik 
van maken als uw instelling een 
abonnement van tenminste 20 
exemplaren op de maandkrant 
heeft. U betaalt slechts € 10,- per 
cursist/gebruiker per jaar!

G e z o n d h e i d 5

Bijna iedereen maakt het wel 

een keer mee: verliefd zijn. 

Verliefd zijn is leuk. Want je 

bent vrolijk en je hebt veel 

energie. Maar verliefd zijn is 

ook lastig. Want je hebt geen 

trek, en je slaapt slecht. Dat 

komt doordat er van alles 

gebeurt in je lichaam als je 

verliefd bent. 

Dopamine

Verliefd zijn is goed voor je 

humeur. Je hebt de hele dag 

een glimlach op je gezicht. Dat 

komt door een stofje in ons lijf: 

dopamine. Van dopamine word 

je blij. En je voelt minder pijn. 

Dit stofje komt vrij als je 

verliefd bent. Elke keer als je 

jouw geliefde ziet, of aan hem 

of haar denkt, maakt je 

lichaam nieuwe dopamine aan. 

Vlinders

Ben je verliefd? Dan maak je 

nóg een stof aan: adrenaline. 

Door adrenaline heb je meer 

energie. Je hartslag gaat omhoog. 

Daardoor kun je last krijgen 

van hartkloppingen. Door een 

hogere bloeddruk krijg je 

kriebels in je buik: vlinders!

Eetlust

Adrenaline maakt je alert en 

je lichaam. Is zo’n verslaving 

wel vol te houden? Niet lang. 

Daarom stopt je lichaam 

meestal na ongeveer anderhalf 

jaar vanzelf met het aanmaken 

van de extra dopamine en 

adrenaline. De verliefdheid is 

dan voorbij. En dat is wel zo 

gezond. 

een prettig gevoel. En net als 

drugs werken deze stoffen 

verslavend. Daarom denk je 

voortdurend aan je geliefde. 

En wil je steeds weer naar hem 

of haar toe. Want dan krijg je 

dat fijne, zwevende gevoel.

Voorbij

Verliefd zijn is best zwaar voor 

wakker. Daarom hebben 

verliefde mensen vaak moeite 

met slapen. Adrenaline neemt 

ook nog eens je eetlust weg. 

Daarom krijg je vaak geen hap 

door je keel als je verliefd bent.

Drugs

Dopamine en adrenaline 

werken als drugs. Ze geven je 

Verliefd! Wat gebeurt er in je lijf?
B
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De ‘liefdesdrug’ dopamine zorgt 

ervoor dat je gelukkig bent. 

Maar wat als de liefde niet 

wederzijds is? Dan stopt je lijf 

met aanmaken van dopamine. 

En dat voelt niet fijn. Je krijgt 

ontwenningsverschijnselen! 

Hiervan kun je letterlijk ziek 

worden. Je voelt je ongelukkig. 

Liefdesverdriet
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Zo herken je verliefdheid! Een 

verliefd persoon ...

... kijkt en lacht voortdurend 

naar zijn/haar geliefde. 

... bloost in de buurt van zijn/

haar geliefde. 

... praat alleen maar over zijn/

haar geliefde.
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Zo herken je verliefdheid

Je bent misselijk en je hebt 

hoofdpijn. 

Gelukkig is er een medicijn 

tegen liefdesverdriet. Ga 

sporten. Of eet een groot stuk 

chocola. Tijdens het sporten 

maakt je lichaam namelijk ook 

dopamine aan. En in chocola 

zit iets wat er op lijkt.

... doet er alles aan om steeds 

in de buurt van zijn/haar 

geliefde te zijn. 

... is vrolijk en zingt vaak.

... gedraagt zich zenuwachtig  

in de buurt van zijn/haar 

geliefde.

... is heel actief. En kan zich 

slecht concentreren.

Liefdesverdriet? Eet chocola!
Een verliefd persoon is vrolijk.

De mix van nieuws, sport en 
vrije tijd zorgt ervoor dat de lezer op 

een natuurlijke manier kennismaakt 
met de Nederlandse samenleving.

Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

BASIC:	voor	in	de	ISK’s!

Basic
Dé krant voor de basisvorming van het vmbo

vmbo-krant
nr. 87 | februari 2017

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
LEZEN VOOR IEDEREEN

UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Cambridge, een grote 
universiteit in Engeland, is op 
zoek naar een lego-professor. 
Deze nieuwe wetenschapper 
moet onderzoek doen naar 
lego. De universiteit wil weten 
of spelen met het beroemde 
speelgoed goed is voor de 
ontwikkeling van kinderen. 
En of ze er beter door gaan 
leren. De wetenschapper moet 
wel een aantal belangrijke 
eigenschappen hebben. Hij of 
zij moet speels zijn, creatief en 
zeer nieuwsgierig, zegt de 
universiteit.

Een dag na de inhuldiging van 
president Trump was er een 
grote demonstratie tegen hem 
in Washington: The Women’s 
March. Met honderdduizenden 
deelnemers was dit één van de 
grootste demonstraties uit de 
Amerikaanse geschiedenis. 
Veel Amerikanen moeten niets 
hebben van de nieuwe president. 
Ze vinden hem onbetrouwbaar. 
Ze vinden dat hij vrouwen en 
minderheden discrimineert. 
En ze zijn het niet eens met zijn 
plannen, zoals de muur op de 
grens met Mexico. 

Lego-professor

Women’s March: demonstratie tegen Trump
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Nederlanders gooien te veel 
eten weg. Per persoon verspillen 
we 135 kilo voedsel per jaar. 
Dat is natuurlijk zonde. Daarom 
begint de regering een campagne 
tegen verspilling. Ze laten zien 
dat eten soms nog prima is als 
de houdbaarheidsdatum al is 
verstreken. De regering gaat 
tips geven over hoe je restjes 
kunt bewaren. En hoe je 
voorkomt dat je teveel kookt.

Verspilling

Donald Trump is officieel 
president van Amerika. Op 20 
januari was de inhuldiging in 
Washington. In de dagen erna 
nam de nieuwe leider meteen 
al grote beslissingen.

Witte Huis
Trump (70 jaar) verscheen op 
het balkon van het Witte Huis 
met zijn vrouw Melania en zijn 
kinderen. Ook ex-president 
Barack Obama en zijn vrouw 
Michelle waren aanwezig. 

Toespraak
Na de inhuldiging hield Trump 
zijn eerste toespraak als 
president. Hij gebruikte grote 
woorden. Zoals: ‘ik ga Amerika 
weer veilig, sterk, rijk en groot 
maken’. En: ‘de wereld moet 
plaatsmaken voor Amerika.’

Muur
Trump heeft meteen al een 
aantal belangrijke beslissingen 
genomen. Bijvoorbeeld over de 
bouw van een muur op de 
grens met Mexico. Daarover 
had Trump het vaak in zijn 
verkiezingscampagne. Veel 
mensen dachten dat hij deze 
belofte niet waar zou maken. 
Maar Trump heeft het besluit 

over de muur al getekend. 
Met de muur wil hij voorkomen 
dat mensen illegaal het land 
inkomen. 

Pijpleiding
Trump nam nog meer besluiten. 
Zo krijgen organisaties die 

vrouwen in het buitenland 
helpen met abortus geen geld 
meer. Ook laat Trump een 
lange pijpleiding voor olie 
aanleggen. Obama had die 
juist verboden, omdat de 
leiding schadelijk is voor het 
milieu. 

Trump aan de macht

President Donald Trump en zijn vrouw Melania.
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Veel Amerikanen moeten niets hebben van de nieuwe president.

L e e s  v e r d e r

Pagina 5
Verliefd! Wat gebeurt 

er in je lijf?
✶

Pagina 8
Boulderen: een populaire 

klimsport
✶

Pagina 9
Tuintje in mijn hart: een 

vrolijke film uit 
Suriname
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OVER NEDERLAND EN VLAANDEREN

EEN NIEUW LEVEN

INBURGERING	(WEER)	VIA	DE	GEMEENTE	
Uit onderzoek blijkt: slechts een op de drie inburgeraars haalt binnen drie 
jaar het inburgeringsexamen. Bovendien verloopt de integratie van veel 
inburgeraars niet snel genoeg en soms ook onvolledig. Advies van zowel de 
WRR (Wetenschappelijk Raad van de Regering) als de Rekenkamer is helder: 
laat de gemeente het inburgeringstraject aanbieden, en inkopen wat daarvoor 
nodig is. En help mensen zo snel mogelijk aan een baan en uit hun isolement. 

Kom je als vluchteling naar Nederland of België en blijf je hier 
wonen? Dan heb je veel aan de boeken uit de serie Een	nieuw	leven. 
Hierin komen nieuwkomers aan het woord. Zij vertellen uitgebreid 
hoe het is om in een vreemd land aan te komen, waar je de taal 
niet spreekt en de gebruiken niet kent. Hoe ze moeten wennen aan 
allerlei nieuwe dingen. Ook lees je hoe de oorlog een groot stuk van 
hun leven kapot heeft gemaakt. Maar ze vertellen ook hoe blij ze zijn 
dat ze op een veilige plek zijn aangekomen. Blij voor hun kinderen en 
blij voor zichzelf. 

Bestelinformatie

Reeks: Een nieuw leven  
Welkom in Nederland | 93 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-136-8 
Samen leven in Nederland | 56 pag. | 
ISBN 978-90-8696-289-1
Verkoopprijs: € 10,- | bij afname van 
minimaal 10 stuks: € 9,-

Welkom	in	Nederland

Het boek Welkom	in	Nederland vertelt over 
vluchtelingen die Nederlands leerden op een 
ROC. De nieuwkomers vertellen hoe het was 
toen ze er net waren, en hoe het nu met hen 
gaat, twintig jaar later. 

Samen leven in Nederland
Omgangsvormen	in	makkelijke	taal

Ben je nieuw in Nederland? Dan heb je vast gemerkt 
dat er verschillen zijn met je geboorteland. De mensen 
hier wonen anders. Ze hebben andere regels. En gaan 
anders met elkaar om. Het kost natuurlijk tijd om de 
Nederlandse samenleving te leren kennen. Maar het 
boek Samen	leven	in	Nederland helpt je een beetje 
op weg. We vertellen 
je over de Nederlandse 
‘normen en waarden’: 
alle afspraken, regels, 
rechten en plichten die 
belangrijk zijn in dit land. 
Ook vertellen we iets 
over typisch Nederlandse 
dingen. Zoals fietsen en 
zwemmen. En je kunt 
lezen waar je terechtkunt 
om dingen te regelen. 
Of als je vragen hebt. 
Zo voel jij je hopelijk 
snel thuis tussen de 
Nederlanders!

NIEUW! 
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Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Typisch	Nederlands	

Wat is nou typisch Nederlands en hoe ervaren nieuwkomers dat? 
De tulpen, de koeien, de stroopwafels. Maar ook het homohuwelijk 
en Sinterklaas. In eenvoudige taal wordt ieder lemma duidelijk 
beschreven. Bij de meeste onderwerpen staat een interview met 
een nieuwkomer. Zo zegt Mansour uit Irak:

‘Nederland	is	een	land	van	kansen.	
Je	moet	je	best	doen.	Je	moet	je	aanpassen.	
Maar	dan	heb	je	wel	een	toekomst.	
In	Irak	is	iedereen	met	het	verleden	bezig.	
Niemand	wil	vooruitkijken.	
Want	er	is	geen	toekomst.’

Bestelinformatie

Typisch Nederlands | 120 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-103-0 
Nederland van toen tot nu | 112 pag. |  
ISBN 978-90-8696-067-5
Verkoopprijs: € 16,50 | bij afname 
van minimaal 10 stuks: € 15,-

Bestelinformatie

Willem Alexander | 64 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-177-1
Verkoopprijs: € 10,- | bij afname van 
minimaal 10 stuks: € 9,-

Willem-Alexander

Ook met onze uitgave Willem	Alexander	- Van	kind	tot	koning kunt u een 
mooie slag richting inburgering maken. In dit boek komen aan de hand van 
het leven van onze huidige koning verschillende onderwerpen aan bod. Zoals 
het koningshuis, de taken van 
de koning en de Nederlandse 
Grondwet. En natuurlijk ook 
veel grappige, ontroerende en 
onthullende details. En leuke 
foto’s!

Nederland	van	toen	tot	nu

Een van onze bestsellers is Nederland	
van	toen	tot	nu. Het is de canon van 
Nederland, maar dan in eenvoudige taal. 
In vijftig hoofdstukken maakt de lezer 
kennis met de cultuur en geschiedenis 
van Nederland.  
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LEZEN IN HET MBO
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Onverwacht

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: fictielezen is het beste wat je kunt  doen 
voor je taalvaardigheid. Docent en auteur Marian Hoefnagel bedacht voor het mbo een 
nieuw concept: Kompas-reeks. In deze nieuwe serie staan jonge mensen voor volwassen 
keuzes. Het eerste deel in de Kompas-reeks heet Onverwacht en gaat over ongewenste 
zwangerschap.

Bestelinformatie
 
Reeks: Kompas-reeks  
Onverwacht | Zwanger van de 
buurman | 40 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-278-5
Verkoopprijs: € 8,50 | bij afname van 
minimaal 20 exemplaren: € 7,-

> Makkelijk te lezen korte verhalen.

> De lezer denkt mee over belangrijke 
keuzes.

> Met discussievragen.

> Geschikt voor de Entree-opleiding  
van het mbo.

In de nieuwe serie Kompas-reeks 
staan jonge mensen voor volwassen keuzes. 

NIEUW! KOMPAS-REEKS
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RECHTEN VOOR IEDEREEN
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Bestelinformatie
 
Reeks: Rechten voor iedereen  
Rechten van alle kinderen | 48 pag. | 
ISBN: 978-90-8696-234-1
Rechten van alle mensen | 48 pag. | 
ISBN 978-90-8696-249-5
Rechten van alle mensen met een 
handicap | 48 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-250-1
Verkoopprijs: € 18,50 | bij afname 
van minimaal 10 exemplaren: 
€ 16,50

Rechten	van	alle	mensen

Er zijn dertig belangrijke mensenrechten, 
en die zijn vastgelegd in één verdrag: het 
mensenrechtenverdrag. Daarin hebben alle landen samen vastgelegd 
wat de universele rechten van de mens zijn. Toch is er nog veel mis 
met mensenrechten. In veel landen worden mensen gemarteld. Of 
opgesloten zonder eerlijk proces. Of ze krijgen niet de kans in vrijheid 
te demonstreren, of te stemmen. Als je een vluchteling bent, heb je het 
recht om in Nederland asiel aan te vragen. In dit boek zijn alle rechten 
eenvoudig uitgelegd. Met veel voorbeelden en foto’s. En zonder moeilijke 
woorden of lange zinnen. Want ook daar heb je recht op!

Rechten	van	alle	kinderen

De rechten van het kind gelden voor alle kinderen in de wereld. In 
Nederland worden veel van die kinderrechten al toegepast. Toch zijn er ook 
kinderrechten die niet altijd voldoende worden gerespecteerd. Zo is er het 
recht op vrije tijd, bijvoorbeeld om te spelen. En er is het recht op omgang 
met beide ouders, ook als een van die ouders in de gevangenis zit, of in het 
buitenland woont. 
Een belangrijk recht is het recht op onderwijs. Daarom gaan kinderen van 
asielzoekers direct als ze Nederland binnenkomen naar een Nederlandse 
school. 

Rechten	van	alle	mensen	met	een	handicap

De rechten van de mens gelden voor iedereen. Dus ook voor mensen 
met een beperking. Maar het is voor de overheid, bedrijven en scholen 
soms best lastig om iedereen te geven waar hij recht op heeft. Daarom 
is er een gehandicaptenverdrag, ondertekend door veel landen. Hierin 
staat wat het precies betekent voor mensen met een beperking om 
dezelfde rechten te hebben als iedereen. Zo heb je bijvoorbeeld recht 
op drempelvrije toegang tot overheidsgebouwen en winkels. En je hebt 
recht op een voor jou geschikt gemaakte werkplek. Maar je hebt ook 
recht op begrijpelijke informatie, en op sport. 

Wie in Nederland komt, merkt dat er veel regels zijn waar iedereen 
zich aan moet houden. In de serie Rechten	voor	iedereen behandelen 
wij op toegankelijke wijze alle rechten en plichten van kinderen, 
volwassenen en in het bijzonder mensen met een handicap.
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METHODE ZELFREDZAAMHEID

Het	internet	en	ik	

Na het lezen van Het	internet	en	ik weten jongeren hoe ze veilig kunnen 
internetten. Vanuit huis, met hun mobiele telefoon en tijdens vakantie. 
Internet is handig en leuk. Maar je moet wel oppassen. Het kan gebeuren dat 
criminelen via internet wachtwoorden, geld of informatie stelen. Dus moeten 
jongeren weten hoe ze veilig kunnen internetbankieren en webwinkelen. 
Als jongeren veel op internet zitten, is het ook belangrijk om bezig te zijn met 
privacy. Dat betekent nadenken over welke informatie privé is, en wat iedereen 
van je mag weten en zien.

Ik	ga	verhuizen	

Voor iedere jongere komt het moment: je gaat op jezelf wonen. Helemaal 
alleen, samen of onder begeleiding. In Ik	ga	verhuizen lezen jongeren 
dat elke verhuizing begint met nadenken. En een heleboel beslissingen 
nemen. Over verf, meubels 
en gordijnen. Maar ook over 
verzekeringen, adreswijzigingen 
en een tv-aansluiting. 
Dit boek helpt lezers stap voor 

stap door een verhuizing. Wat moet je allemaal regelen vóór je 
gaat verhuizen? Hoe zorg je dat het niet te duur wordt? Welke 
hulp heb je nodig en hoe regel je die? En natuurlijk: hoe zorg je 
dat je je gauw thuis voelt op je nieuwe plek?

MIJN	LEVEN	Zelf denken, zelf doen
Hoe regel je dingen als je in Nederland woont? Waar moet je rekening mee houden? 
Waar krijgen je kinderen mee te maken? De serie Mijn	Leven biedt handvatten. 
Zo is er een deel over het internet, over de liefde, over gezondheid, over geldzaken 
en over verhuizen. In ieder deel krijg je tips. 
Zoals alle uitgaven van Eenvoudig Communiceren is ook deze serie toegankelijk geschreven, 
functioneel geïllustreerd én leuk om te lezen! 
Met deze serie krijgt de lezer grip op de gebruiken en deels ongeschreven regels van de 
Nederlandse samenleving. Er is uitgebreid digitaal lesmateriaal verkrijgbaar bij ieder deel.

In 2017 verschijnen in de serie Mijn leven:

* Ik doe mijn administratie
* Mijn keuken
* Mijn huishouden
* Ik en mijn vrienden
* Mijn gevoelens
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Ik	regel	mijn	geldzaken	

Als jongeren hun financiële situatie overzien, kunnen ze beter 
met geld omgaan. En hebben ze minder kans om in de schulden 
te raken. In Ik	regel	mijn	geldzaken lezen jongeren hoe ze overzicht 
houden over hun geldzaken. Rekeningen betalen, sparen, plannen 
maken voor de toekomst, alles komt aan bod in dit handige boek.
Welke bonnetjes en brieven moet je bewaren? Hoe bereken 
je je inkomsten en je uitgaven? Hoe pak je het aan als je moet 
bezuinigen? Wat zijn de voor- en nadelen van geld lenen? Jongeren 
lezen in dit boek ook waarom het belangrijk is om goed verzekerd 
te zijn. Willen jongeren een zo stabiel mogelijk zelfstandig leven 
opbouwen? Dan is een goede financiële basis een vereiste.

Mijn	Leven;	zelf	denken,	zelf	doen is een serie 
boeken over zelfredzaamheid, geschreven in 
makkelijke taal. Met behulp van deze reeks 
leren lezers hoe zij hun leven nu en later 
zelfstandig kunnen inrichten. Voor welke 
keuzes sta je als jongvolwassene? En wat is 
belangrijk voor je welzijn?

Als je geldzaken op orde zijn,  
geeft dat stabiliteit.

16 17ik regel mijn              ik regel mijn              geldzaken geldzaken

Begroting
Je weet nu wat je inkomsten en uitgaven zijn. Tijd om een begroting 
te maken. Een begroting is een overzicht van je geldzaken. Zo weet je 
of je genoeg geld hebt om te kunnen sparen. Een overzicht helpt ook 
om schulden te voorkomen.

hoofdstuk 7

Bijna iedereen kent het, dat gevoel van 
‘waar is mijn geld nou gebleven?’ Het ene 
moment heb je nog genoeg geld op je 
rekening. De volgende dag is het bijna op. 
Hoe dat kan, zie je straks in je begroting. 

Overzicht
Een begroting is een overzicht. Een maand 
is een handige periode om mee te beginnen. 

Daarna kun je eventueel een begroting voor 
een heel jaar maken. Pak een vel papier en 
schrijf op wat je inkomsten per maand zijn. 
En wat je uitgaven zijn. 

Verschillende rubriekjes
Maak verschillende rubriekjes voor jezelf: 
vaste lasten, persoonlijke uitgaven, overige 
uitgaven en onvoorziene uitgaven. 

Onder ‘vaste lasten’ schrijf je bijvoorbeeld 
op hoeveel je die maand hebt uitgegeven 
aan huur, verzekeringen, gas, water en licht. 
Alle bedragen die je aan boodschappen 
hebt uitgegeven, zet je onder ‘persoonlijke 
uitgaven’. Enzovoort.

Bedrag
Heb je al je inkomsten en uitgaven 
opgeschreven? Tel dan je inkomsten 

bij elkaar op. Tel daarna je uitgaven bij 
elkaar op. Welk bedrag is hoger, dat van je 
inkomsten of van je uitgaven? Als het goed 
gaat met je financiën, zijn je inkomsten 
hoger dan je uitgaven. Je verdient dan meer 
dan je uitgeeft. Gaat het minder goed? 
Dan zijn je uitgaven hoger dan je 
inkomsten. Je kunt in de schulden raken.

Hoe meer informatie je in 
je begroting zet, hoe meer je 
begrijpt van je geldzaken. 
Schrijf je in je begroting ‘boodschappen: 
100 euro’? Dan leer je daar minder van 
dan wanneer je opschrijft: ‘Avondeten: 
50 euro. Brood: 30 euro. Snoep: 20 euro’. 
Je ziet dan niet alleen hoeveel je 
uitgeeft. Maar ook waaraan. 

TIP

BIJNA IEDEREEN KENT HET, DAT GEVOEL VAN 
‘WAAR IS MIJN GELD NOU GEBLEVEN?’

Mijn leven
zelf denken, zelf doen

Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Bestelinformatie
 
Reeks: Mijn leven | zelf denken,  
zelf doen 
Ik regel mijn geldzaken | 32 pag. | 
ISBN 978-90-8696-228-0
Het internet en ik | 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-229-7
Ik ga verhuizen | 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-230-3
Ik leef gezond | 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-239-6
De liefde en ik | 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-238-9
Mijn vrije tijd | 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-261-7
Zo hoort het| 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-262-4
Het digitale lesmateriaal kunt u 
aanschaffen voor € 100,- per titel.
Verkoopprijs: € 15,- | bij afname van 
minimaal 20 exemplaren: € 11,25 + 
het digitale lespakket gratis!
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Mijn	vrije	tijd

Gamen, muziek luisteren, winkelen. In je vrije tijd kun je doen wat je wilt. 
Toch is het niet altijd makkelijk om te kiezen. Dit boek staat vol tips om 
het leuk te hebben in je vrije tijd. Je leest over hobby’s, sport en afspreken 
met vrienden. En wat doe je als anderen zich zorgen maken over wat jij 
doet in je vrije tijd? Dit en meer lees je in Mijn	vrije	tijd.

Ik	leef	gezond	

Ik	leef	gezond gaat over zorgen voor je eigen lichaam. Door gezond te eten 
en te drinken. En door genoeg te bewegen en goed uit te rusten. De lezer 
krijgt allerlei tips. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je ziek bent? Hoe 
maak je een afspraak bij de huisarts? In Ik	leef	gezond staat ook wat je 
moet doen als er een noodgeval is. 
Na het lezen van dit boek snappen jongeren hun eigen lichaam beter. 
Ze weten bijvoorbeeld wat het betekent als je koorts hebt. En hoe je 
makkelijker in slaap kunt vallen. Naarmate jongeren meer weten over 
hun eigen gezondheid, kunnen ze beter voor zichzelf zorgen.

Mijn leven
zelf denken, zelf doen

Zo	hoort	het

Dit boek gaat over een goede indruk maken. Op bekenden én 
onbekenden. Je leest hoe je je gedraagt op een verjaardag, op een bruiloft 
en op een begrafenis. In de bus en in de rij bij een winkel. Het boek gaat 
over jezelf voorstellen, bellen en afspraken maken. Je leert ook hoe je 
kunt reageren als iemand onaardig tegen je doet. Na het lezen voel je je 
zekerder over jezelf. Want zelfs in een moeilijke of spannende situatie 
weet je: zo hoort het!

De	liefde	en	ik	
 
Als je verliefd bent, kan dat een heerlijke tijd zijn. Maar voor iedereen 
(en voor jongeren in het bijzonder) is het ook een periode van vallen en 
opstaan. De	liefde	en	ik gaat over alle gevoelens die horen bij verliefdheid. 
Met uitleg over het belang van veiligheid en intimiteit in een seksuele 
relatie. Het gaat ook over lastige zaken: wat doe je als je niet blij bent 
met je verliefdheid? Of als je familie niet blij is met jouw liefde? En hoe 
reageer je als jouw partner iets wilt, en jij niet?
Jongeren lezen ook hoe je merkt dat je relatie slecht of gevaarlijk is. Hoe 
herken je bijvoorbeeld een loverboy? Na het lezen van dit boek weten 
lezers wat iemand een goede en betrouwbare partner maakt.
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LEKKER LEZEN

Lekker lezen, 
in makkelijke taal
Wie romans leest, wordt beter in taal en heeft meer succes. Zo 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat willen wij al die mensen 
die zwoegen om Nederlands te leren niet onthouden! Dus maak 
gebruik van het grote aanbod Nederlandstalige fictie op een laag 
leesniveau, om zo uw cursisten, taalmaatjes of leerlingen de kans 
te geven een echte lezer te worden. Kijk op de website voor ons 
volledige aanbod: eenvoudigcommuniceren.nl. Of ga naar de 
bibliotheek!

VOLKSVERHALEN
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Wat	is	er	mooier	dan	het	lezen	van	in	makkelijk	Nederlands	
geschreven	verhalen	uit	je	eigen	cultuur?	Met	de	geïllustreerde	
en	gebonden	uitgaven	in	de	serie	Volksverhalen	komen	de	
Nederlandse	taal	en	andere	culturen	bij	elkaar.	

Verhalen	uit	het	Midden-Oosten

In deze bundel staan drie beroemde verhalen uit  
Duizend-en-een-nacht: Sinbad	de	zeeman,	Hassan	de	wever	en	
De	ezel,	de	os	en	de	koopman. In dit boek staan ook enkele andere 
verhalen die al heel lang worden verteld in Syrië, Afghanistan en 
Iran. Veel mensen die uit die landen komen, zullen de verhalen 
herkennen. Deze verhalen gaan over slim zijn, net als de verhalen 
uit Duizend-en-een-nacht. Maar ook over vriendschap.

Verhalen	van	Nasreddin	Hodja

De imam Nasreddin Hodja speelt de hoofdrol in de bundel 
Verhalen	van	Nasreddin	Hodja. Hij houdt de mensen graag een 
beetje voor de gek. En hij doet de dingen vaak heel anders dan 
anderen.

Verhalen	van	de	spin	Anansi

Anansi is een Afrikaans fabeldier, waarover veel verhalen bestaan. 
In de slaventijd speelde de kleine, slimme spin die het wint van 
de grote, sterke dieren een belangrijke rol in verhalen tegen de 
onderdrukking.

Bestelinformatie

Reeks: Volksverhalen 
Verhalen uit het Midden-Oosten |  
64 pag. | ISBN 978-90-8696-268-6
Verhalen van Nasreddin Hodja  
| 96 pag. | ISBN 978-90-8696-090-3
Verhalen van de spin Anansi  
| 72 pag. | ISBN 978-90-8696-208-2
Verkoopprijs: € 16,50 | bij afname 
van minimaal 10 exemplaren: € 15,-
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LEKKER LEZEN

LITERATUUR VOOR 
BEGINNERS 
Leesniveau a2/B1 (eRK), RichtgRaad 1.2/2 (vL)

Kennisnemen van klassieke teksten uit de Nederlandse literatuur, 
dat kan ook voor nieuwkomers waarde hebben. Immers, oude 
verhalen die vaak pas eeuwen later werden opgeschreven, vertonen 
veel overeenkomsten met de volksverhalen uit andere culturen. 
Zo heeft Eenvoudig Communiceren in de serie Literatuur	voor	
Beginners Karel en Elegast, De klucht van de koe en Reinaart de vos	
uitgegeven. De serie bevat in totaal twaalf titels, waarvan vooral 
de bovengenoemde drie boeken herkenbaar en makkelijk leesbaar 
zullen zijn voor de beginnende lezer. 

Bestelinformatie

Reeks: Literatuur voor beginners 
Tijl Uilenspiegel | 64 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-197-9
Karel en Elegast | 56 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-199-3
Klucht van de koe | 46 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-199-3
Reinaart de vos | 48 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-199-3
Max Havelaar | 88 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-199-3
Verkoopprijs: € 9,- | bij afname van 
minimaal 10 exemplaren: € 8,-

Lezen over Nederlands Indië, 
over het koloniale verleden 
van Nederland? Dan kunt u uit 
Literatuur	voor	Beginners	ook 
Max	Havelaar, of het iets 
eenvoudiger liefdesverhaal hieruit:	
Saïdjah	en	Adinda,	kiezen. 
Bestelinformatie	Saïdjah en Adinda:	
€ 8,50 | 64 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-014-9
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MISDADIG
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Ook in de serie Misdadig vindt u spannende en aantrekkelijke boeken 
voor de beginnende lezer. Zo is er De verdwijning, een thriller van 
Charles den Tex. Hierin gaat verkoopster Marja op zoek naar de 
eigenaresse van de dameskleding die ze in een pashokje vindt. 
En in De lifter van Chris Rippen nemen Kees en Mia een lifter mee 
naar hun vakantiebestemming. Als ze daar zijn aangekomen, 
gebeuren er allerlei vreemde dingen … 

Bestelinformatie

Reeks: Misdadig 
De verdwijning | 56 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-040-8
De lifter | 56 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-050-7
Verkoopprijs: € 8,50 | Bij afname van 
minimaal 10 exemplaren: € 8,-

Bestel 10 titels uit de serie   
Misdadig voor maar  € 80,-!
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Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Charles den Tex
VERDWIJNING

isbn 978 90 8696 040 8

ean 978 90 8696 040 8

Ineens grijpt hij haar arm.
Hij stuurt Marja naar de roltrappen.
Dwars over de afdeling.  
‘Tijd om boodschappen te doen’, zegt hij.
‘En daar ga jij me bij helpen.’ 
Zijn vingers knijpen bijna in haar arm. 
Marja kan geen kant op.

Verdwijning gaat over een warenhuis waar vreemde 
dingen gebeuren. Zo vindt medewerkster Marja 
vrouwenkleding in een pashokje. Maar waar is 
de vrouw van wie deze kleding is? Marja gaat op 
onderzoek uit, maar haar speurtocht wordt steeds 
gevaarlijker …

Charles den Tex is een bekende 
Nederlandse thrillerschrijver. 
Hij won twee keer de Gouden 
Strop, een belangrijke prijs voor 
de beste misdaadroman.

Verdwijning maakt deel uit van de reeks Misdadig: 
bekende thrillers in eenvoudig Nederlands.

LEZEN VOOR IEDEREEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

www.eenvoudigcommuniceren.nl
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LEKKER LEZEN

LEESLICHT 
Leesniveau a2/B1 (eRK), RichtgRaad 1.2/2 (vL) 

De serie Leeslicht bestaat al sinds 2007 en is speciaal bedoeld voor 
de minder vaardige volwassen lezer. Jaarlijks verschijnen vier tot zes 
nieuwe titels. U heeft inmiddels de keuze uit ruim dertig titels. Romans 
van bekende auteurs worden door onze hertalers in een makkelijk jasje 
gestoken. We kiezen bekende boeken uit die soms 
ook verfilmd zijn. 

De	verzamelde	werken	van	

A.J.	Fikry,	boekhandelaar

Het leven van een bevlogen boekhandelaar 
die langzamerhand een beetje vreemd 
wordt. Totdat hij een kind in zijn boekhandel 

aantreft. Zijn leven krijgt weer zin. In dit verhaal lees je ook hoe een 
boekhandelaar een niet-lezer aan het lezen krijgt.  
Verschijnt in november 2017.

Anne	Frank,	haar	leven

Anne Frank leeft in deze biografie van 
Marian Hoefnagel. Zij beschrijft	het leven 
van Anne vanaf haar geboorte en maakt 
hierbij gebruik van het dagboek van Anne 
Frank en van gegevens die na Anne’s dood 

bekend zijn geworden. Een mooi en ontroerend verhaal over 
een meisje dat nooit volwassen heeft mogen worden. En 
een realistisch beeld van het leven van Joodse mensen in 
Nederland vanaf de jaren dertig tot aan de bezetting door 
nazi-Duitsland.

Bestelinformatie

Reeks: Leeslicht 
Het huis aan de Gouden Bocht | 104 
pagina’s | ISBN 978-90-8696-232-7
Hoe duur was de suiker? | 128 pag. | 
ISBN 978-90-8696-203-7
Voor ik doodga | 136 pagina’s | 
 ISBN 978-90-8696-233-4
Het meisje in de trein | 120 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-251-8
Verkoopprijs: € 13,50 | bij afname 
van minimaal 10 exemplaren: € 12,-

Overige prijzen:
Het diner | 152 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-113-9 | € 12,-
Vrienden voor het leven | 64 pagina’s 
| ISBN 978-90-8696-175-7 | € 10,-
Anne Frank, haar leven | 104 pag. | 
ISBN 978-90-8696-039-2 | € 10,-
Bij ons in het dorp | 120 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-084-2 | € 10,-
De familieblues | 56 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-143-6 | € 8,-
Wees blij dat je ze nog hebt |  
56 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-282-2 | € 8,50

VERSCHIJNT 
NOVEMBER 2017

LEESCLUB	

Leesclublezen is een mooie manier om beter 
te worden in een nieuwe taal. Ook helpt het 
lezen van romans uit de westerse cultuur de 
inburgeraar te begrijpen hoe de dingen hier 
gaan. 
TIP: Laat een native	speaker voorlezen en 
laat de Nt2’er meelezen. Bespreek daarna 
in de groep het verhaal. Ook goed voor de 
mondelinge taalverwerving!  
Met de serie Leeslicht heeft u een uitgebreid 
en gevarieerd aanbod volwassen boeken in 
makkelijke taal.
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LEKKER LEZEN

Vrienden	voor	het	leven

Het begin van deze roman is treurig. Een rijke man heeft 
na een noodlottig sportongeval 24 uur per dag verzorging 
nodig. Een andere man is een immigrant zonder werk, 
zonder geld, zonder huis en zonder toekomst. Deze twee 
uitersten ontmoeten elkaar, en dat is het begin van een 
bijzondere vriendschap die tot beider voordeel gaat leiden. 
Het verhaal is verfilmd als Intouchables. Een roman over 
een mannenvriendschap, maar ook over de gevreesde 
banlieues van Parijs en over vooroordelen en discriminatie. 
Maar bovenal een feelgoodverhaal. Hertaald op A2-niveau. 
Een echte aanrader!

Het	huis	aan	de	Gouden	Bocht

Als je beter bent in taal, begrijp je meer van de cultuur 
en de samenleving waarin je leeft. Maar dat je door het 
lezen van een roman meer begrijpt van wat je in het 
Rijksmuseum ziet, dat had u misschien niet verwacht! 
Toch is dat het geval bij onze makkelijk te lezen editie van 
Het	huis	aan	de	Gouden	Bocht. Een verhaal over liefde, 
overspel, bedrog, identiteit en emancipatie. En dat alles 
in de 17e eeuw! De eeuw van voorspoed en economische 
en materiele vooruitgang. Maar ook de eeuw van 
nietsontziend koopmansgedrag en slavernij, en haat tegen alles 
wat afwijkt van de heersende moraal. 

De	familieblues

Familie is voor iedereen belangrijk, en voor nieuwkomers helemaal. 
Vaak missen zij hun familie, omdat niet iedereen heeft kunnen 
vluchten. In deze verhalenbundel van Yvonne Kroonenberg komt 
een aantal herkenbare aspecten over familie aan bod. Zo is er 
nogal wat om te lachen als het over familie gaat. Uit deze bundel 
wordt ook duidelijk dat familie in Nederland toch weer heel anders 
beleefd wordt dan in veel andere landen.

Wees	blij	dat	je	ze	nog	hebt	
 
Hoe is het om oude ouders te hebben die niet meer voor zichzelf 
kunnen zorgen? Dat vroeg Yvonne Kroonenberg aan vrienden en 
kennissen. En ze zette een oproep op internet. Het leverde een 
heleboel reacties op. Blije mantelzorgers, boze mantelzorgers, 
wanhopige mantelzorgers. In dit boek lees je hun verhalen.
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LEKKER LEZEN

Bij	ons	in	het	dorp

Jan Terlouw is een geliefd auteur. Zowel bij kinderen als bij 
volwassenen. Bij	ons	in	het	dorp is gebaseerd op zijn debuutroman 
Bij	ons	in	Caddum. Een spannend verhaal waarin drie dorpsjongens 
achter een groot geheim komen. Het Nederlandse 
plattelandsleven van de jaren veertig wordt treffend beschreven.

Hoe	duur	was	de	suiker?

Cynthia McLeod is de auteur van deze roman over de slavernij 
in Suriname en Nederland. Het verhaal biedt de lezer een inkijk 
in onze geschiedenis. Een verhaal over de gruweldaden die ook 
Nederlanders in de 17e eeuw hebben begaan. Dit verhaal is 
verfilmd en ook als televisieserie verschenen.

Voor	ik	doodga

Ontroerend en meeslepend verhaal van de 16-jarige Tessa die 
hoort dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze moet nu alles uit het leven 
halen, en ze heeft nog maar heel weinig tijd! Haar ouders, haar 
beste vriendin, iedereen probeert er het beste van te maken . En 
dan wordt Tessa verliefd… Hertaald door Marian Hoefnagel. Voor	ik	
doodga werd in 2012 verfilmd.

Het	diner

Veelbesproken en veelgelezen roman	over twee broers, hun 
vrouwen en hun tienerzoons.	De zoons hebben een vreselijke 
misdaad begaan, en hun ouders proberen uit alle macht een 
oplossing te vinden. De ambitie van een van de broers om minister-
president van Nederland te worden, maakt het nóg lastiger. 
Verschillende malen verfilmd en ook als toneelstuk te zien.

Het	meisje	in	de	trein

Spannende en pakkende thriller.	Niemand is onschuldig, 
niemand leeft een perfect leven, maar wie is de echte slechterik 
in dit verhaal? Heel Nederland was afgelopen zomer in de ban 
van Het	meisje	in	de	trein. Dit is de VN-Thriller van het Jaar 2015! 
En sinds maart 2016 in de serie	Leeslicht! Een bijzonder plot van 
Paula Hawkins en prachtig hertaald door Jet Doedel. 

Praten	over	boeken
Niets is zo goed voor woordenschat én 
uitspraak als praten over boeken!
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LEKKER LEZEN

Kijk op leeslicht.nl voor álle titels in deze serie!

Bestelinformatie
 
Reeks: Leeslicht  
In één klap | 80 pagina’s |  
ISBN: 978-90-8696-281-5 | € 10,-
Hoe ik talent voor het leven kreeg | 
136 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-288-4 | € 13,50
Voetstappen | 80 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-022-4 | € 8,-

In	één	klap

De 18-jarige Karim Mensy woont in 
Irak. Maar hij wil naar Frankrijk om zich 
te laten opereren. Hij heeft namelijk 
een lichamelijk probleem waar hij zich 
enorm voor schaamt. Hij besluit Irak uit 
te vluchten voordat hij het leger in moet. 
Hij komt echter niet in Frankrijk, maar in Duitsland terecht. Zijn geld voor 
de operatie wordt afgenomen, hij mag niet werken, niet studeren en raakt 
verstrikt in de bureaucratie van de asielzoeker. Een herkenbaar verhaal 
voor iedereen die als vluchteling in een West-Europees land terechtkomt.
In	een	klap is het vierde boek van Abbas Khider (1973). Deze in Irak 
geboren schrijver vluchtte na veel arrestaties en ellende naar Duitsland. 
Sinds 2007 is hij Duits staatsburger en woont hij in Berlijn.  

Hoe	ik	talent	voor	het	leven	kreeg

In dit waargebeurde verhaal lezen we hoe het een vluchteling vergaat 
vanaf het moment dat hij op Schiphol aankomt en asiel aanvraagt.  
De Irakese Semmier Karim verblijft maar liefst negen jaar in een AZC. Zijn 
verhalen over de procedures, over zijn lotgenoten en over hun dromen en 
angsten maakten veel los bij lezers. Het boek kreeg in een paar maanden 
tijd vier drukken. Met deze hertaling in eenvoudig Nederlands hopen we 
een beetje herkenning te bieden aan asielzoekers van nu. We verwachten 
dat deze verhalen ook een eyeopener zijn voor veel Nederlanders die hier 
geboren en getogen zijn. Hoe	ik	talent	voor	het	leven	kreeg geeft een inkijk 
in het ongelooflijk zware leven van een vluchteling. Het laat zien hoe alle 
procedures een snelle inburgering in de weg staan, en wat dit met een 
mens doet. Verschijnt	in	juni	2017.

Voetstappen

Schrijver Kader Abdolah komt oorspronkelijk uit Iran. Hij kwam in 1988 
in een asielzoekerscentrum in Apeldoorn terecht. Hij leerde Nederlands 
door de verhalen over Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt te lezen. 
En door die verhalen leerde hij ook over Nederlanders. In de bundel 
Voetstappen staan drie verhalen over heimwee en liefde. Deze hertaling 
was het eerste deel in de serie Leeslicht, die dit jaar tien jaar bestaat.

VERSCHIJNT 
JUNI 2017

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Kader Abdolah (1954) is geboren in Iran. Sinds 1988 

woont hij in Nederland. In 1993 schreef hij zijn eerste 

verhalenbundel in het Nederlands: De adelaars. 

Zijn boek Het huis van de moskee staat op nummer 2 

van beste Nederlandstalige romans aller tijden.

 

Het is maandag.

De dag begint als altijd.

Ik zit in de kelder. 

Alleen.

Net als ik wil gaan werken, hoor ik voetstappen.

De voetstappen van een vrouw.

In Voetstappen staan drie verhalen over liefde. 

In het verhaal Een nacht treurt een man om de vrouw 

die hij moest achterlaten in zijn geboorteland. In het 

verhaal Voetstappen denkt iemand aan zijn zus die 

ineens verdween. In het verhaal Strijder in de schaduw 

wordt een jonge vrouw verliefd op een onbekende man.

Dit boek maakt deel uit van de Leeslicht-reeks: verhalen van 

bekende en minder bekende schrijvers in gewone taal. 

Kijk voor meer informatie op www.leeslicht.nl.  

Lezen in gewone taal

Kader Abdolah
 Voetstappen

ISBN 978 90 8696 022 4
NUR 286
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   Voetstappen



20 ┇ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

EXTRA MAKKELIJK

BEELDBOEK
Met de serie Beeldboek − twaalf extra makkelijke boeken met 
veel afbeeldingen − slaat u twee vliegen in een klap. U laat 
nieuwkomers boeken lezen die speciaal voor hen gemaakt zijn, 
en u laat zien hoe het dagelijks leven in Nederland eruitziet. De 
verhalen in deze serie worden nooit echt naar, maar kennen wel 
een duidelijke spanningsboog. Ze zijn geschreven door Nt2-docent 
Johan van Caeneghem. Naast iedere pagina tekst staat een foto. 
Zo ondersteunen tekst en beeld elkaar, en begrijpt de Nt2-lezer het 
verhaal sneller en makkelijker. 

Bestelinformatie

Reeks: Beeldboek | 53 pagina’s
De ontmoeting |  
ISBN 978-90-8696-290-7
De man van de bloemen |  
ISBN 978-90-8696-291-4
Het verhaal van Mariam |  
ISBN 978-90-8696-227-3
Het verhaal van Rita |  
ISBN 978-90-8696-226-6
Het verhaal van Kim |  
ISBN 978-90-8696-195-5
Het verhaal van Jens |  
ISBN 978-90-8696-200-6
Het verhaal van Nikki |  
ISBN 978-90-8696-151-1
Het verhaal van Sam |  
ISBN 978-90-8696-104-7
Het verhaal van Kaat |  
ISBN 978-90-8696-140-5
Het verhaal van Tom |  
ISBN 978-90-8696-085-9
Het verhaal van Betty |  
ISBN 978-90-8696-109-2
Het verhaal van Marco |  
ISBN 978-90-8696-122-1

Het	leesniveau	ligt	net	boven	
A1	(ERK),	richtgraad	1.1	(VL)
Verkoopprijs:	€ 10,- | bij afname van 
minimaal 10 exemplaren: € 9,-

Koop nu de complete serie Beeldboek voor € 100,-
!

Bestel de 
luister-cd 
met alle titels 
voor maar 
€ 50,-!
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FLITSEN
Speciaal geschreven en geïllustreerde boeken voor jongeren die net 
Nederlands leren, dat is Flitsen. De verhalen zijn erg eenvoudig en 
gaan over alledaagse dingen waar jongeren mee te maken kunnen 
krijgen. Verliefdheid, bijbaantjes, sport, verwachtingen van ouders, 
vriendschap en zelfs de dood. De flitsende illustraties ondersteunen 
de tekst en vergroten het tekstbegrip. Deze serie is speciaal 
geschreven en vormgegeven voor jongeren die net in Nederland zijn, 
zodat zij niet naar kinderboeken hoeven te grijpen als zij willen lezen. 
De auteurs, Johan van Caeneghem en Mirjam Eppinga, zijn beide 
Nt2-docent. 

Bestelinformatie

Reeks: Flitsen | ca. 48 pagina’s
Nieuw in Nederland |  
ISBN 978-90-8696-217-4
Voor de klas |  
ISBN 978-90-8696-216-7
Op de goede weg |  
ISBN 978-90-8696-183-2
De laatste rit |  
ISBN 978-90-8696-181-8
Alleen met haar |  
ISBN 978-90-8696-184-9
Vlinder |  
ISBN 978-90-8696-182-5
In het donker |  
ISBN 978-90-8696-185-6
Stiekem verliefd |  
ISBN 978-90-8696-187-0 

Het	leesniveau	ligt	tussen	A1	en	A2	
(ERK),	onder	richtgraad	1.2	(VL)
Verkoopprijs:	€ 10,- | bij afname van 
minimaal 10 exemplaren: € 9,-

Koop nu de complete serie Flitsen  
voor maar € 68,-!

In Brazilië heb ik nooit een jas aan. 
Daar is het warm.

Ik moet nu met bus 314 naar school. 
Mijn school is een ISK.
De ISK is in een andere stad.

Ik weet waar ik moet instappen 
en uitstappen. 
En ik heb een mobiel. Als ik een 
probleem heb, kan ik mijn moeder 
bellen.

6 7
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EXTRA MAKKELIJK

HEFTIGE HISTORIE
In de geschiedenis vinden we vaak dingen terug die we ook in deze 
tijd nog herkennen. Ook biedt kennis van de geschiedenis ons de kans 
te leren van het verleden. De serie Heftige	Historie is geschikt voor 
jongeren vanaf een jaar of tien, én voor volwassenen. De illustraties 
vertellen samen met de extra eenvoudige en korte tekst een verhaal 
uit de wereldgeschiedenis. Dat kan gaan over de rooftochten van 
de Vikingen of piraten, over de strijd van de gladiatoren, of over het 
leven aan boord van de Titanic. Ook over de slavernij en de Holocaust 
wordt verteld. 
Het unieke van deze serie is dat de lezer alle verhalen leest vanuit één 
hoofdpersoon, en zo als het ware alles zelf meemaakt en ontdekt. 
Deze serie heeft een vergelijkbaar leesniveau als de serie Flitsen. 
Achterin ieder deel staat informatie over de tijd waarin het verhaal 
speelt, evenals discussie- en groepsopdrachten.

Bestelinformatie

Reeks: Heftige Historie | 48 pagina’s
Gladiator |  
ISBN 978-90-8696-218-1
De Holocaust |  
ISBN 978-90-8696-178-8
Piraat |  
ISBN 978-90-8696-219-8
Viking |  
ISBN 978-90-8696-220-4
De ontsnapping |  
ISBN 978-90-8696-179-5
De Titanic |  
ISBN 978-90-8696-180-1

Het	leesniveau	ligt	tussen	A1	en	A2	
(ERK),	onder	richtgraad	1.2	(VL)
Verkoopprijs:	€ 10,- | bij afname van 
minimaal 10 exemplaren: € 9,-

Koop nu de hele serie 
Heftige Historie voor maar € 50,-!

34 3535

Marcus en ik waren de beste gladiatoren 
van Rome. Al snel was ik de favoriet van 
de oude soldaat.

Marcus zei: ‘Ik wist wel dat jij de beste 
zou zijn, jongen.’ 

Maar ik wilde naar huis.

Ik haatte Rome. 

Ik haatte de Romeinen. 

Ik vertrouwde niemand.  
Alleen Marcus. 

34 35
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STRIPROMAN
Als je stripverhalen leest, krijg je informatie op een andere manier 
dan wanneer je een gewoon verhaal leest. De tekeningen in de 
serie Striproman brengen een verhaal extra tot leven, en zullen ook 
minder vaardige lezers over de streep trekken.

Barack	Obama
 
Barack Obama is een beetje van 
iedereen. Hij heeft Friese voorouders, 
is opgegroeid in Kenia, geboren in 
de VS. Hij werd de eerste zwarte 
president van Amerika. Zo is hij een 
voorbeeld voor velen. Zijn leven en 
carrière zijn ook een bewijs van de 
kansen die mensen krijgen, ieder 
op hun eigen niveau. Het verhaal 
van Obama geeft de lezer inzicht 
in de mogelijkheid zijn eigen lot te 
beïnvloeden. Yes,	we	can!	

Bestelinformatie

Reeks: Striproman
Barack Obama | 32 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-095-8
Het	leesniveau	ligt	tussen	A1	en	A2	
(ERK),	onder	richtgraad	1.2	(VL)
Verkoopprijs:	€ 14,50 | bij afname 
van minimaal 20 exemplaren: € 12,50

Bestelinformatie

Reeks: Striproman 
Nelson Mandela | 32 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-189-4
Het	leesniveau	ligt	tussen	A1	en	A2	
(ERK),	onder	richtgraad	1.2	(VL)
Verkoopprijs:	€ 6,99 | bij afname van 
minimaal 20 exemplaren: € 5,-

BARACK OBAMA        1110         BARACK OBAMA BARACK OBAMA        1110         BARACK OBAMA

Barack wordt sterk.  
Dat leert hij van Lolo. 

Wat wil je?  
Wil je een zwakke 
man worden?  
Of een sterke man?

Je moet niet zwak zijn. 
Dat is niet goed voor je. 

Barack leert ook van 
Ann. Zij leert hem om 
eerlijk te zijn. 

Je moet eerlijk zijn.  
Dan word je een goed 
mens!

Ann krijgt een dochter. 
Ze heet Maya 
Soetoro. Ze is de 
halfzus van Barack. 

Het gaat niet zo goed tussen Lolo 
en Ann. Door Maya wordt het een 
beetje beter. 

Barack verhuist terug naar Hawaï. 
Hij gaat bij zijn opa en oma 
wonen. Hij is dan 10 jaar.  
Hij gaat naar de Punahou school, 
een privéschool.  
Het is een dure school.  
Maar Barack krijgt een 
studiebeurs. 

In Amerika is Barack eenzaam.  
Hij is de enige leerling met een 
donkere huid.  
Hij is anders dan zijn klasgenoten. 
Net als in Indonesië.

Opa en Toet wonen in  
een kleine flat.  
Opa is niet rijk en dat  
vindt hij niet leuk. 

Opa en Toet hebben vaak ruzie.  
Ze hebben weinig tijd voor Barack. 

Er is een telegram van je moeder.  
Ze komt met kerst.  
En je vader komt ook, Barry. 

Dat wordt een drukke 
kerst.

Rebel
Het is 1941en Nelson is 23 jaar. De stamoudste wil 
een huwelijk regelen voor Nelson en Justice.  
Daar hebben de twee jonge mannen geen zin in.  
Ze lopen weg van huis. Op naar Johannesburg!
In de grote stad moet Nelson voor zichzelf zorgen. Zijn eerste  
baan is assistent op een advocatenkantoor. Daarna gaat hij  
rechten studeren aan de universiteit. Hij de enige zwarte  
student rechten.

Vrienden vragen Nelson mee naar een bijeenkomst van het  
Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Dat is belangrijk voor hem. 
Nelson wist dat hij bij zijn stam hoorde. Maar nu voelt hij dat hij  
ook bij een veel grotere groep hoort: de zwarte Zuid-Afrikanen. 
Nelson gaat voor het ANC werken. Hij helpt bij het oprichten  
van een afdeling voor jongeren.

In Johannesburg ontmoet Nelson Evelyn Mase. 
Ze trouwen in 1944 en krijgen vier kinderen. 

In 1948 zijn er verkiezingen in Zuid-Afrika.  
Alleen blanken mogen stemmen.  
De Nationale Partij wint. Hun slogan is:  
‘De blanke man moet altijd de baas blijven.’ Het ANC

Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) bestaat 
sinds 1912. Het ANC wil eenheid, vrijheid en  
mensenrechten voor alle Zuid-Afrikanen.

Nelson Mandela  
als jonge man 

in de traditionele  
kleding van zijn  

stam.

10 11

H
oofdstuk 3

Nelson	Mandela;	niets	is	onmogelijk

De belangrijkste persoon in de geschiedenis van de anti-apartheid is Nelson 
Mandela. Hij kwam op voor de rechten van zwarte mensen in Zuid-Afrika, heeft 
daardoor vele jaren in de gevangenis gezeten, en is uiteindelijk president van 
Zuid-Afrika geworden. Opkomen voor je rechten en discriminatie tegengaan 
spelen ook een rol in onze multiculturele samenleving. Deze striproman vertelt 
ook over de achtergrond van Mandela, en hoe hij opgroeide.
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DE LEESSTRAAT
De	Leesstraat is een reeks extra makkelijke verhalen. Het taalniveau 
loopt van A1 tot tegen A2 en de verhalen zijn kort en toegankelijk 
geschreven en helder vormgegeven. De boekjes zijn klein en fraai 
gebonden met een harde kaft. Een aanrader voor de aarzelende 
lezer!

EXTRA MAKKELIJK
Bestelinformatie

Reeks: De Leesstraat | 48 pagina’s
Een onverwachte vriendschap | 
ISBN 978-90-8696-263-1 
Dansen in de regen | 
ISBN 978-90-8696-271-6 
De blinde bloemist | 
ISBN 978-90-8696-274-7 
Je leven op het spel |
ISBN 978-90-8696-273-0 
Nieuwe buren |
ISBN 978-90-8696-272-3

Verkoopprijs: € 7,95 | 10 exemplaren 
of meer: € 6,95 | 20 exemplaren of 
meer: € 5,95

Dansen	in	de	regen	
Gull Åkerblom
ISBN 978-90-8696-271-6

Hanna geeft een feestje, met Pasen. Ze moet van alles regelen, en doet 
haar best om het voor iedereen speciaal te maken. Dit verhaal is een 
vervolg op Hanna’s verjaardag, maar kan ook als los verhaal worden 
gelezen.
Het	leesniveau	van	dit	verhaal	is	A1/A2.	
Het	verhaal	telt	4000	woorden	en	heeft	48	pagina’s. 

Een	onverwachte	vriendschap	
Philippe Pozzo di Borgo
ISBN: 978-90-8696-263-1 

De rijke en succesvolle Philippe raakt bij een ongeluk compleet verlamd. 
Hij vindt hulp bij Abdel, een straatjongen die net uit de gevangenis 
komt. Hoewel de twee mannen veel van elkaar verschillen, worden 
ze goede vrienden. Dit verhaal verschijnt in De	Leesstraat als extra 
makkelijke editie. Een iets moeilijkere versie is door ons uitgebracht 
onder de titel Vrienden	voor	het	leven, in de serie Leeslicht.
Het	leesniveau	van	dit	verhaal	is	A1/A2.	
Het	verhaal	telt	2600	woorden	en	heeft	48	pagina’s.
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De	blinde	bloemist		
Sofia Bergvall 
ISBN: 978-90-8696-274-7

Eva heeft een eigen bloemenzaak. Dat was altijd al haar droom. 
Maar dan moeten er wel klanten komen. Gelukkig krijgt Eva dan 
toch een grote bestelling. Op hetzelfde moment maakt ze kennis 
met haar nieuwe stagiaire. Maar dit meisje is blind, hoe kan zij Eva 
nou helpen?
Het	leesniveau	van	dit	verhaal	is	A1/A2.	
Het	verhaal	telt	ongeveer	4.500	woorden	en	heeft	56	pagina’s.

Je	leven	op	het	spel		
Christina Wahldén 
ISBN: 978-90-8696-273-0

Het is 3 oktober 2013. Een gammele boot met vijfhonderd 
vluchtelingen vliegt in brand. Midden op zee. Veel van de mensen 
aan boord kunnen niet zwemmen. In Nederland wacht Lea op haar 
broertje Gash. Hij is onderweg vanuit Eritrea. Wat als hij op die 
boot zat?
Het	leesniveau	van	dit	verhaal	is	A1/A2.	
Het	verhaal	telt	4.500	woorden	en	heeft	56	pagina’s.

Nieuwe	buren
Bim Wikström 
ISBN: 978-90-8696-272-3

Michael is best eenzaam sinds het uit is met zijn vriendin. Vaak 
zit hij maar een beetje uit het raam te staren. En dan krijgt hij een 
nieuwe buurvrouw, Samira. Hij vindt haar heel erg leuk …
Het	leesniveau	van	dit	verhaal	is	A1/A2.	
Het	verhaal	telt	2000	woorden	en	40	pagina’s.
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EXTRA MAKKELIJK
Bestelinformatie

Reeks: De Leesstraat
Iwan en Anne | 
ISBN 978-90-8696-256-3 
Hanna’s verjaardag | 
ISBN 978-90-8696-258-7 
Zorgen voor Mies | 
ISBN 978-90-8696-257-0 
Ren Amina, ren! |
ISBN 978-90-8696-259-4 

Verkoopprijs: € 7,95 | 10 exemplaren 
of meer: € 6,95 | 20 exemplaren of 
meer: € 5,95

Ren	Amina,	ren!
Annelie Drewsen
ISBN 978-90-8696-259-4

Amina komt uit Somalië. Ze is helemaal 
alleen naar Nederland gekomen. Haar 
moeder is met haar gevlucht naar Kenia, 
maar daar kon Amina niet blijven. Nu 
woont ze in Nederland. Ze heeft ook al 
een vriendin, Lina. En die ontdekt dat 
Amina iets heel erg goed kan.	
Het	leesniveau	van	deze	titel is	tussen	
A1	en	A2	in	A1	(ERK),	richtgraad	1.1	(VL).	
Het	verhaal	telt	ruim	3000	woorden,	
48	pagina’s.

‘De inhoud is erg aantrekkelijk 
en ook aan de presentatie is veel 

aandacht gegeven.’  
Uit een recensie van NBD Biblion
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Iwan	en	Anne
Kalle Güettler
ISBN 978-90-8696-256-3

Iwan	houdt zijn hoofd maar met moeite bij de les. En de grootste 
pestkop van de school heeft het op hem gemunt. Dus Iwan vindt 
school maar niks. Totdat hij Anne ontmoet. Zij is goed in de sport 
freerunning, en neemt hem uit school mee naar een training. 
Iwan blijkt talent te hebben. Hij krijgt hierdoor steeds meer 
zelfvertrouwen. En lijkt het maar zo, of vindt Anne hem net zo leuk 
als hij haar?
Het	leesniveau	van	deze	titel	is	tussen	A1	en	A2	in	(ERK),	
richtgraad	1.2	(VL).	Het	verhaal	telt	2000	woorden,	40	pagina’s.

Hanna’s	verjaardag
Gull Åkerblom
ISBN 978-90-8696-258-7

Hanna is 49 jaar, over een paar dagen wordt ze 50. Maar ze wil die 
verjaardag niet vieren. Waarom zou ze een feestje geven, denkt ze. 
Ze heeft geen collega’s meer, geen vrienden en weinig familie. 
Maar ze twijfelt … Want andere mensen vieren hun vijftigste 
verjaardag wel. Dat leest ze soms in een advertentie in de krant. 
Anna besluit ook een berichtje in de krant te plaatsen: ‘Ik hoef 
geen feestje als ik 50 word. Ik ben dan op vakantie.’
Het	leesniveau	van	deze	titel ligt boven	A1	(ERK),	richtgraad	1.1	(VL).	
Het	verhaal	telt	bijna	6000	woorden,	72	pagina’s.

Zorgen	voor	Mies
Johanna Immonen
ISBN 978-90-8696-257-0

Mies is een bejaarde vrouw die alleen woont. Iedere week krijgt 
ze hulp van de thuiszorg. Haar thuishulp doet de afwas en maakt 
schoon. Hij haalt ook boodschappen voor Mies. 
Mies en haar thuishulp hebben het gezellig, samen praten ze 
vaak over de prachtige schilderijen die Mies verzameld heeft. 
Soms komt de zoon van Mies ook even langs. Haar zoon luistert 
niet echt naar wat zijn moeder vertelt. Het lijkt alsof hij vooral 
langskomt om geld te lenen.
Het	leesniveau	van	deze	titel ligt boven	A1	(ERK),	
richtgraad	1.1	(VL).	Het	verhaal	telt	2500	woorden,	40	pagina’s.
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SPECIAAL VOOR JONGEREN

BOEKENBOEIEN.NL
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Speciaal voor jongeren in de onderbouw van het vmbo is de serie 
BoekenBoeien.nl. Twintig boeken, die 1600 ‘schooltaalwoorden 
vmbo’ bevatten. Deze woordenlijst is samengesteld door het itta, 
onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Veel ISK’s gebruiken 
de reeks BoekenBoeien.nl om hun woordenschat te vergroten 
en te oefenen met begrijpend lezen. Deze vlotte en toegankelijk 
geschreven titels dragen bij aan het schoolsucces van de leerlingen! 

Bestelinformatie

Reeks: BoekenBoeien.nl 
Verkoopprijs: € 7,95 | bij afname van 
minimaal 15 exemplaren € 6,50
Bestel nu de hele serie, 20 delen, 
voor € 145,-.

BoekenBoeien	serie 2							

Daar	kun	je	op	rekenen!	
Acht spannende boeken met  
80 rekentaalwoorden per deel

Veel leerlingen in het vmbo hebben moeite met 
rekenen. Of ze lopen tegen een taalbarrière aan.  
En veel ‘rekentaalwoorden’ maken de sommen 
extra ingewikkeld. En dat is niet zo gek. Als je de  
woorden niet goed begrijpt, heb je minder kans  
om de sommen goed te maken. Met BoekenBoeien	2  
oefenen leerlingen met rekentaalwoorden.  
De rekentaalbegrippen komen onder meer uit de 
woordenlijst van het itta. 

De eerste twee titels verschijnen in mei 2017:

	 Een geheim transport 
 Een	geheim	transport gaat over Abel, een 

jongen die op vakantie is in Spanje. In een hut 
in de bergen ontmoet hij twee mannen. Zij 
dwingen hem om een zware rugzak te dragen 
en met hen mee te lopen, de bergen in. Abel 
merkt al snel dat hij wapens draagt. Voor 
wie zouden die wapens zijn? En loopt Abel 
gevaar?

 Koude liefde
 Koude	liefde speelt zich af in de 17e eeuw. 

Gerrit gaat mee op een ontdekkingsreis. 
Maar zijn boot loopt vast in het ijs van de 
Noordpool. De mannen kunnen niet weg 
en moeten wachten tot de lente. Ze worden 
bedreigd door hongerige ijsberen. En dan is er 
nog Stijntje, de mooie vriendin van Gerrit, 

 die zich op het schip verstopt heeft ...

NIEUW! 
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THUISFRONT
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Jongeren hebben thuis soms problemen die hun 
middelbareschooltijd overschaduwen. Een alcoholische moeder, een 
ontrouwe vader, een ouder in de gevangenis, of zelfs een moeder 
die overlijdt. Als je vijftien of zestien jaar bent en niet graag en niet 
makkelijk leest, dan is deze serie er speciaal voor jou!

Bestelinformatie

Reeks: Thuisfront | ca. 48 pagina’s
Zat | 111 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-101-6
Internetdate | 92 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-132-0
Schuld | 111 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-133-7
Geraakt | 85 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-269-3
Vast | 103 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-280-8
Mams | 60 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-164-1
Sleutelen | 96 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-221-1
Vreemdgaan | 103 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-191-7

Het	leesniveau	ligt	tussen	A1	en	A2	
(ERK),	onder	richtgraad	1.2	(VL)
Verkoopprijs:	€ 15,- | bij afname van 
minimaal 20 exemplaren: € 13,50

Koop nu de complete serie Thuisfront  
voor maar € 102,-!

Vast

Jim schaamt zich omdat zijn 
vader in de gevangenis zit. 
Zijn moeder is boos, er is 
geen geld en op school mag 
niemand weten wat er aan 
de hand is. Op aandringen 
van zijn oma gaat hij toch 
een keer op bezoek bij zijn 
vader. En dan ziet hij dat hij 
niet de enige van zijn school is 
die een familielid heeft in de 
gevangenis. 
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SPECIAAL VOOR JONGEREN

REALITY REEKS
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Lezen is voor jongeren een ideale manier om kennis te maken met 
de Nederlandse cultuur en samenleving. En de rauwe, realistische 
tienerromans in de Reality	Reeks helemaal. Met de Reality Reeks 
hebben wij al veel jongeren aan het lezen gekregen. Deze soms 
heftige serie gaat over universele thema’s als familie, vriendschap en 
relaties. En over loverboys, geldzorgen, onzekerheid over je uiterlijk en 
discriminatie.

Bestelinformatie

Reeks: Reality Reeks 
Verkoopprijs: € 12,50 | bij afname 
van minimaal 10 exemplaren 
€ 10,50
Bestel nu de hele serie, 9 delen, voor 
€ 95,-.

Verloren	liefde

Twee klasgenoten maken samen 
muziek. De jongens worden 
geholpen door de opa van een van 
hen. Maar hun echte doorbraak 
komt als ze samen spelen met een meisje uit de 
tijdelijke opvang voor vluchtelingen. 
De groep is in een keer beroemd. Maar dan 
hoort het meisje dat zij en haar familie niet in 
Nederland mogen blijven …

‘Ik heb uw boek gelezen. De naam van 
het boek is Hard tegen Hard. Ik vond het 

boek fantastisch en heel spannend en 
ik begreep ook alles. Dat vond ik nou zo 

goed aan uw boeken; als er een moeilijk 
woord in zit, dan legt u het ook uit en 

daardoor begrijp ik wat ik lees.’ 

Bashar Nabih

over loverboys, 
pesten, internet

over pesten

over geweld, 
discriminatie

over 
uithuwelijken, 
seksueel geweld

over culturele 
diversiteit, liefde

over eerwraak, 
seksueel geweld

over 
eetproblemen, 
dood, misbruik

over loverboys

over 
homoseksualiteit

Mijn	loverboy
Verloren	onschuld 

Drie waargebeurde 
verhalen van meiden die 
verliefd werden op een 
loverboy. Met tips en 
checklist! 
Paperback	|	72	pagina’s	|	
ISBN	978-90-8696-260-0	|	
€	8,50

VERSCHIJNT 

MEI 2017
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Bestelinformatie

Vlucht uit Sint-Petersburg | 116 pag. |  
ISBN 978-90-8696-285-3 | € 16,50 |  
bij afname van minimaal 10 
exemplaren € 15,-
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Angelo kijkt naar zijn vrienden. 
Naar hoe ze lopen. Alsof de wereld van hen is. 
Kleine kinderen gaan opzij. 
Ze durven de grotere jongens niet aan te kijken. 
Dat geeft een gevoel van macht. 
Angelo kent dat gevoel goed. 
Hij houdt ervan. Of houdt hij meer van Savanna?

Angelo is een agressieve jongen. Hij steelt en 
heeft met iedereen ruzie. Dan ontmoet hij de 
mooie Savanna. Voor haar wil Angelo veranderen. 
Hij wil niet meer stelen en vechten. Angelo is vol 
goede moed. Maar lukt het hem wel?

De Schaduw-reeks is een serie spannende 
verhalen voor en over jongeren. 
De hoofdpersoon krijgt steeds te maken met een 
onverwachte gebeurtenis. 
Een gebeurtenis die vraagt om een moedige 
keuze. Doorzetten of weglopen?

ISBN 978 90 8696 053 8
NUR 286

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 
Lezen voor Iedereen

www.eenvoudigcommuniceren.nl
www.lezenvooriedereen.be

EC_cover_messcherp.indd   1 01-10-2008   08:34:11

VEERTIEN  
DE TIJD VAN JE LEVEN
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

Stel je voor: je bent veertien jaar en je woont niet hier, maar heel 
ergens anders. In Australië bijvoorbeeld, of vlak bij de Noordpool. Of 
je leeft wel in Europa, maar in een heel andere tijd. Je wordt als slaaf 
geboren. Of op je veertiende uitgehuwelijkt. Dat is de serie Veertien;	
de	tijd	van	je	leven.

SCHADUW-REEKS
Leesniveau a2 (eRK), RichtgRaad 1.2 (vL)

De Schaduw-reeks is een serie 
verhalen over de schaduwzijde 
van het leven. Jongeren komen 
terecht in bijna onmogelijke 
situaties. Redden ze zich eruit 
of niet? Ideaal voor jongens en 
meisjes die je moeilijk 
aan het lezen krijgt. 
Bestel nu alle tien de 
delen voor € 115,-!

Bestel de complete Schaduw-reeks  voor € 115,-!

NIEUW! 
Vlucht	uit	Sint-Petersburg

Rusland, 1917. Michail woont met zijn ouders en zusjes in Sint-
Petersburg. Ze spelen in het paleis van de tsaar, en hebben een 
heerlijk leven. Maar dan begint de Russische Revolutie. Opeens zijn 
ze niet langer veilig in de stad. Het gezin slaat op de vlucht – maar 
zonder Michails vader. Zien ze elkaar ooit nog terug?
Eerder verschenen in deze serie:
 • Als slavin geboren
 • Romeinse tweeling
 • Een soldaat in huis
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WERKBOEKEN

Bijzondere	musea

Wie bij het woord ‘museum’ aan kunst denkt, heeft gelijk. Maar wie juist niet 
aan kunst denkt, heeft ook gelijk! In dit boek worden de meest interessante 
musea van ons land in eenvoudige taal besproken. Natuurlijk gaat het over 
kunst. Waar moet je naartoe als je moderne kunst wilt zien? Waarom is het 
Rijksmuseum ook in het buitenland beroemd? Waar vind je schilderijen van 
Rembrandt? Maar er zijn ook genoeg musea zonder dure kunstwerken. Er 
bestaat bijvoorbeeld een museum voor radio- en televisieprogramma’s. En 
wist je dat je in een museum ook kunt leren over het menselijk lichaam? Wat 
gebeurt er met iemand in de gevangenis? Ook die vraag wordt beantwoord 
in een museum. In dit boek worden over alle musea leerzame vragen aan de 
lezer gesteld.
Thema’s:	kunst,	cultuur,	weetjes,	werkboek
ISBN:	978-90-8696-237-2
Verschijnt	april	2017

Wonderlijke	dieren

De wereld telt duizenden diersoorten. Sommige soorten leven 
dicht bij de mens, zoals katten en honden. Maar in Nederland 
– net als in de rest van de wereld – leven vooral veel dieren in 
het wild. En deze beesten kunnen stuk voor stuk heel bijzondere 
en onverwachte dingen. In Wonderlijke	dieren staan allerlei 
wetenswaardigheden over wilde dieren. Bijvoorbeeld welk klein 
dier extreem goed is in overleven. En welke beesten in ons eigen 
land met uitsterven worden bedreigd. Ook lees je over dieren die je 
beter niet kunt tegenkomen. Wie had gedacht dat
sommige kikkers voor mensen levensgevaarlijk zijn?
Thema’s:	natuur,	dieren,	Nederland,	wild
ISBN:	978-90-8696-266-2	
Verschijnt	april	2017

TOP 15
Makkelijk lezen over allerlei weetjes. Dat is de Top	15-reeks. Hiermee 
leer je nieuwe woorden en lees je dingen over zeer uiteenlopende 
onderwerpen: kunst, cultuur, techniek, natuur en sport. En je leest 
over Nederland in bijvoorbeeld Bijzondere musea en Spannende 
sporten. In elk hoofdstuk staan vragen, zodat in de groep over de 
tekst gesproken kan worden. Goed voor mondelinge taalverwerving!

Bestelinformatie

Reeks: Top 15 
geïllustreerd  | werkboek |  
40 pagina’s
Auteur: Willemijn Steutel 
Verkoopprijs: De boeken kosten  
€ 13,50 per stuk, bij aanschaf van 
een klassenset van 20 exemplaren 
betaalt u slechts € 200,-.

NIEUW! 
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Spannende	sporten

Sporten is een belangrijk onderwerp in het leven van veel 
jongeren en volwassenen. Want door sport voelen mensen 
zich vrolijker en fitter. En wie sport, blijft makkelijker op een 
gezond gewicht. In dit boek worden de populairste sporten 
op een begrijpelijke manier beschreven. Welke sporten kun je 
bijvoorbeeld allemaal doen op een paard? Wat zijn de regels van 
volleybal? En waar moet je aan denken als je gaat hardlopen? Een 
greep uit de andere sporten die aan bod komen: boksen, judo, 
rugby, schaatsen en turnen. Over elke sport worden leerzame 
vragen aan de lezer gesteld. Er staan ook leuke weetjes in het 
boek. Wist je bijvoorbeeld dat korfbal door een Nederlander is 
bedacht?
Thema’s:	sport,	gezondheid,	spelregels,	werkboek
ISBN:	978-90-8696-235-8	

Boeiende	natuurverschijnselen

Wij mensen zijn onderdeel van de natuur. En we hebben te maken met 
allerlei natuurverschijnselen, zoals regen, storm en zonneschijn. Daar groeien 
we mee op. Ze horen bij ons leven. Maar wat weet je eigenlijk van zulke 
natuurverschijnselen? Hoe ontstaan ze? En waarom zijn ze er eigenlijk? In 
dit boek worden allerlei natuurverschijnselen op een begrijpelijke manier 
uitgelegd. Wat is een regenboog? En wat zijn meteorieten en koraal? Hoe 
werkt een zonsverduistering? En wist je dat er ook een maansverduistering 
bestaat? Wat gebeurt er bij een tornado en een tsunami? En hoe ontstaan 
vulkanen, aardbevingen en lawines? Over elk natuurverschijnsel worden 
leerzame vragen aan de lezer gesteld.
Thema’s:	natuur,	aarde,	zee,	zon	en	maan,	wind
ISBN:	978-90-8696-236-5		

Van	Sinterklaas	tot	Suikerfeest	

Sommige feesten zijn voor nieuwkomers onbekend. Waarom rijdt een man met een 
witte baard te paard van een boot af? En waarom lopen daar allemaal geschminkte 
mensen in felgekleurde pakken bij? Of waarom viert men carnaval voorafgaand aan 
het vasten? Andere feesten zijn voor de autochtone Nederlander minder bekend. Zoals 
Divali, het hindoestaanse feest van het licht. Elk hoofdstuk wordt gevolgd door vragen 
en opdrachten. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en worden achter in het werkboek 
uitgelegd. 
Van	Sinterklaas	tot	Suikerfeest biedt 
veel stof voor gesprekken over onze 
multiculturele samenleving. Zo werkt u 
spelenderwijs aan inburgering!

Het	leesniveau	van	de	teksten	ligt	net	onder	A2.	
De	opdrachten	richten	zich	op	tekstbegrip	en	spreekvaardigheid.

Bestelinformatie

Van Sinterklaas tot Suikerfeest - 
Werkboek over belangrijke dagen & 
feesten | 56 pagina’s |  
ISBN 978-90-8696-172-6 | € 15,-
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WERKBOEKEN
Bestelinformatie

Taalklas.nl Plus - Werkboek |  
120 pag. | ISBN 978-90-8696-161-0 | 
€ 15,- | 10 exemplaren of meer: 
€ 10,50

Bestelinformatie

Gezond bezig met taal - Makkelijk 
leesbare teksten over gezondheid. 
Werkboek | 88 pagina’s |
ISBN 978-90-8696-172-6 | € 15,-

hoofdstuk

Gezond bezig met taal 64 65 Stoornissen

Wat is dyslexie? Opdracht 1

Wat betekent ‘dyslexie’? Zoek het op in de tekst.

Dyslexie betekent  

  

Opdracht 2

Wat gebeurt er bij mensen met dyslexie als ze lezen? Kies het goede antwoord.
A. Er gaat iets mis met hun ogen. Daardoor zien ze de letters doorelkaar.
B. Mensen met dyslexie kunnen niet alle letters onthouden. Daardoor missen ze letters in woorden.
C. Er gaat iets fout in hun hersenen. Hun hersenen nemen informatie langzamer op dan andere mensen.
D. Mensen met dyslexie kennen maar weinig woorden. Daardoor begrijpen ze niet wat ze lezen.

Opdracht 3

Vul de goede werkwoordsvorm in.

(lezen) Jasper   een tijdschrift over digitale fotografie.

(schrijven) Ik   een brief naar mijn zus in Brazilië. 

(begrijpen) Oma   de handleiding van haar nieuwe telefoon niet.

(leren) Yasmin   wanneer ze een hoofdletter moet schrijven.

(schrijven) Wij   een boodschappenlijst.

(begrijpen)    jij wat daar staat geschreven?

(leren) Ik   de betekenis van de woorden uit mijn hoofd.

(lezen) De jongeren   een boek over computers.

Opdracht 4

Maak van twee zinnen steeds één zin. Kies uit: maar | want | en 

 Voorbeeld: Ik vind zwemmen leuk. Fietsen vind ik niet leuk.
   Ik vind zwemmen leuk, maar fietsen vind ik niet leuk.

Marit loopt niet mee met de wandeltocht. Ze houdt niet van wandelen.

  

De jongens willen voetballen. Ze hebben geen bal.

  

Nigar speelt graag met zijn treinen. Hij speelt graag met zijn broer.

  

Opdracht 5

Welk woord kun je ook van deze letters maken? Begin met de letter die is onderstreept.

Heb je wel eens van dyslexie gehoord? 
Mensen die dyslectisch zijn, hebben moeite 
met lezen en schrijven. Misschien ken je wel 
iemand die dyslexie heeft. Of heb je er zelf 
last van. 

Langzamer
Het woord ‘dyslexie’ betekent ‘slecht in taal’. 
Dat betekent niet dat dyslectische mensen 
dom zijn. Er is ook niks mis met hun ogen. 
Maar er gaat iets fout in de hersenen. Hun 
hersenen nemen informatie langzamer op 
dan bij andere mensen. 

Spelfouten
Als je dyslectisch bent, lees je langzamer. Je 
hebt ook moeite met begrijpen wat er staat. 
En je maakt veel spelfouten. Zo verwisselen 
dyslectische mensen vaak letters. Ze schrijven 
dan bijvoorbeeld soep in plaats van poes. Of ze 
lezen staart in plaats van straat. Mensen die 
dyslectisch zijn, hebben ook vaak moeite met 
het leren van een andere taal. Zoals Engels.

Boeken lezen
Dyslexie is er in verschillende soorten en 
maten. Sommige mensen hebben veel last 
van dyslexie. Zij kunnen bijvoorbeeld geen 
boeken lezen. En geen brieven schrijven. 
Anderen lezen alleen iets langzamer.

Erfelijk
Dyslexie is erfelijk. Heeft iemands vader 
of moeder dyslexie? Dan is de kans groot 
dat hun kinderen ook dyslexie hebben. Je 
kunt dyslexie niet opeens krijgen. Je wordt 
ermee geboren. Meestal wordt dyslexie al bij 
jonge kinderen ontdekt. Bijvoorbeeld op de 
basisschool. Want dan leren de kinderen lezen 
en schrijven.

Oefenen
Als je dyslexie hebt, gaat dat niet meer over. 
Maar je kunt wel veel oefenen met lezen en 
schrijven. Dan kun je steeds beter omgaan 
met dyslexie. En maak je minder fouten. 

Soep - Poes  

Riem - M  

Staart - Straat  

Geven - V  

Tien -   

Klas -   

Post -   

Kat  -   

Peer -   

Stam -   

Mos -   

Langs -   8

Sommige mensen kregen als kind 

geen kans om naar school te gaan. 

Als ze volwassen zijn, willen ze toch 

gaan leren. Voor hen is er de school 

voor volwassenen. Je kunt er de 

Nederlandse taal leren. Maar ook een 

nieuw vak, zoals werken in een winkel 

of in de gezondheidszorg. Ook op de school voor volwassenen krijg je een diploma. 

Dat maakt je kansen op werk beter.

hoofdstuk

9
School voor volwassenen

Deze tekst staat tussen ‘aanhalingstekens’. Door wie is de tekst verteld? 
Kruis aan.

❍ door de schrijver van de tekst

❍ door Vahap uit Turkije

❍ dat staat er niet bij 

Waarom wil Vahap Nederlands leren? Vul in.

‘Als je goed Nederlands spreekt, dan kun je 

 

 

En met een opleiding heb je meer kans op een 

’

1

2

OPDRACHT

OPDRACHT

Cursisten aan het woord
Veel mensen in ons land leren Nederlands. Dat zijn mensen die uit een ander land 
komen en onze taal leren spreken. Maar ook mensen die hier zijn geboren en beter 

willen leren lezen en schrijven. Vier cursisten vertellen hun verhaal.

Vahap (34) uit Turkije
‘Voor mijn toekomst vind ik het belangrijk om Nederlands te leren. Als je goed Nederlands 
spreekt, dan kun je studeren. En met een opleiding heb je meer kans op een baan. Ik wil graag 
in het toerisme werken. In Turkije heb ik een diploma voor toerisme gehaald. Ik wil hier een 
reisbureau beginnen. Met reizen over de hele wereld. Maar dan moet ik eerst goed Nederlands 
leren praten. Mijn vrouw is Nederlands. Zij werkt als lerares. Ik wil graag kinderen met haar. Als 
we een gezin hebben, dan wil ik in een groter huis wonen. Met een tuin. Nu wonen mijn vrouw 
en ik in een flat. Ik wil dat mijn kinderen ook Nederlands leren. Dan kunnen ze een goede 
opleiding volgen.’

Taalklas.nl Plus       75

Gezond bezig met taal 
Een taal leren doe je door veel te oefenen. 
Met spreken, luisteren, schrijven en lezen. 
Dit werkboek is bedoeld om te oefenen 
met taal door teksten te lezen en er vragen 
over te maken. Het thema van alle dertig 
hoofdstukken in dit boek is gezondheid. Je 
leest over kleine en grote ziektes, en over 
het voorkomen ervan. Sommige ziektes kun 
je niet voorkomen. Maar door gezond te 
leven kun je wel een hoop andere kwalen 
voorkomen. In het werkboek staan bij 
iedere leestekst vragen en opdrachten om 

begrijpend lezen 
te stimuleren. 
Deze opdrachten 
lopen op in 
moeilijkheidsgraad. Je begint met makkelijke 
vragen, en hoe verder je in het boek bent, des te 
moeilijker worden de opdrachten. Zo word je beter 
in het lezen van teksten over onderwerpen waar je 
meer over zou willen weten!
Het	leesniveau	van	de	teksten	ligt	rond	A2	(ERK),	
richtgraad	1.2	(VL).	
De	opdrachten	lopen	op	in	moeilijkheidsgraad	
tot	boven	A2/1F.

Taalklas.nl Plus
Dit werkboek bevat opdrachten en korte stukken tekst over onderwerpen uit 
het dagelijkse leven: de buurt, kinderen, het verkeer, de bibliotheek enz.	
Het	leesniveau	ligt	net	boven	A1	(ERK),	richtgraad	1.1	(VL)

Tip: Speciaal voor de beginnende taalleerder! 
Je gaat naar taalklas.nl, registreert je en maakt 
de eerste twee series oefeningen. Het werkboek 
Taalklas.nl	Plus sluit hierop aan. U kunt nu ook 
de verdere digitale oefeningen en werkbladen 
bij Taalklas.nl	Plus online maken.
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Kassa	3	–	Soap	in	de	supermarkt

Om makkelijker een grotere woordenschat te krijgen, 
hebben we een soap uitgegeven: Kassa	3. De roman 
is een aanvulling op Eten	en	Weten, in de serie Lees	en	
Schrijf! In Kassa	3 beleven de medewerkers van een 
supermarkt allemaal avonturen in zes korte verhalen. 
En passant komen allerlei woorden in de juiste 
context voorbij, waardoor de betekenis van woorden 
geoefend wordt en de woordenschat lezenderwijs 
groter wordt! Ook hier zijn digitale werkbladen bij.
Ria van Adrichem schreef deze korte verhalen.

Uit	en	Thuis	–	werkboek

Het werkboek Uit	en	Thuis sluit zowel qua leesniveau 
als onderwerpkeuze en woordenschat direct aan 
op Taalklas.nl	Plus. Met dit werkboek oefen je lezen, 
schrijven en rekenen. De volgende belangrijke 
dingen komen aan de orde: Hoe vul je een formulier 
in? Hoe bereken je wat je moet betalen? Hoe 
lees je een korte brief? Net als bij Taalklas.nl	Plus 
liggen de onderwerpen van de teksten dicht bij de 
belevingswereld van de beginnende taalleerder. 
Maar ook onderwerpen die interessant zijn voor 
jongeren komen aan bod: uitgaan, reizen, beweging, 
klussen. Een deel uit de serie Lees	en	Schrijf!

Bestelinformatie

Kassa 3 | soap in de supermarkt |  
64 pag. | ISBN 978-90-8696-141-2 | 
€ 10,- | 20 exemplaren of meer: € 8,-

Bestelinformatie

Uit en Thuis | werkboek | 172 pag. | 
€ 15,- | 10 exemplaren of meer:  
€ 10,50

WERKBOEKEN OEFENEN.NL
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WERKBOEKEN OEFENEN.NL
Bestelinformatie  
 
Lees en Schrijf! € 9,65 
Lees en Schrijf! Taal op je werk € 9,65 
Lees en Schrijf! Extra schrijven € 10,71 
Lees en Schrijf! Gezondheid € 9,65 
Lees en Schrijf! Geld en rekenen  
€ 8,85 
Klik en Tik | werkboek € 10,71

Oefenen.nl (voorheen ETV.nl)  is het online startpunt voor iedereen 
die zijn basisvaardigheden wil verbeteren. Je oefent met taal, rekenen, 
internetten en omgaan met geld. De werkboeken die horen bij de 
online oefenprogramma’s zijn exclusief verkrijgbaar via Eenvoudig 
Communiceren.

Lees	en	Schrijf!

Oefen met de lees- en 
schrijftips uit de tv-serie 
Lees	en	Schrijf!

Lees en Schrijf!	

Extra	schrijven

Verbeter je 
schrijfvaardigheid na het 
werken met Lees	en	Schrijf!

Lees en Schrijf!	

Taal	op	je	werk

Oefen met de lees- en 
schrijftips over werken en 
werk zoeken uit de tv-serie 
Lees	en	Schrijf!

Lees en Schrijf!	

Gezondheid

Om goed op je gezondheid 
te letten, moet je kunnen 
lezen.

Lees en Schrijf!	

Geld	en	rekenen

Oefen met sommen, de rekenmachine 
en woorden die met geld te maken 
hebben.

Klik	&	Tik	

Samen op het 

web	
 
In het werkboek Klik	&	Tik 
staan opdrachten om op 
de computer te werken.
Deze opdrachten maakt 
u in het boek en op uw computer. U leert typen, schrijven met 
Word, internetten en e-mailen. Het werkboek verbindt de drie 
Klik & Tik-programma’s met elkaar.

NIEUW! 
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Oefenen.nl maakt ook online programma’s in gewone taal over dagelijkse dingen. Zo ondersteunt 
zij mensen met een laag taalniveau, een laag rekenniveau of met weinig ict-vaardigheden. 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren sluit regelmatig aan bij de programma’s van Oefenen.nl.
 

Klem	–	Katja	en	Udo	in	de	schulden

Als Katja Udo ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht. Al snel wonen 
ze samen. Maar ze geven te veel geld uit. Spanningen over ongeopende 
rekeningen en brieven van de deurwaarder zetten de relatie onder druk. 
Komen ze hier nog uit?
Auteur	Anne-Rose	Hermer | ISBN	978-90-8696-275-4 | Verkoopprijs	€	11,-

Over	schulden	gesproken	

Schulden krijgen, het kan iedereen overkomen. Maar niet iedereen durft 
erover te praten. De mensen in dit boek wel. Heel open vertellen zij hoe het is 
om schulden te hebben. Waar ze hulp vonden. En hoe ze leerden om met geld 
om te gaan. Hun advies? Zoek op tijd hulp en schaam je niet!  
Auteur:	Sandra	van	der	Stege | ISBN	978-90-8696-277-8 | Verkoopprijs	€	14,-.

Wees	blij	dat	je	ze	nog	hebt

Hoe is het om oude ouders te hebben die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen? 
Dat vroeg Yvonne Kroonenberg aan vrienden en kennissen. Het leverde een 
heleboel verhalen op. Van blije mantelzorgers, boze mantelzorgers en wanhopige 
mantelzorgers. Een aantal van deze verhalen zijn ‘hertaald’ in eenvoudig 
Nederlands en uitgegeven in de serie Leeslicht. 
Auteur:	Yvonne	Kroonenberg | ISBN:	978-90-8696-282-2 | Verkoopprijs:	€	8,50

Voor	jou	–	verhalen	van	mantelzorgers

Martine zorgt voor haar bejaarde vader. Koos zorgt voor zijn vrouw die 
aan alzheimer lijdt. En Sara van zeventien zorgt voor haar zieke moeder. 
Martine, Koos en Sara zijn mantelzorger. Ze regelen duizend-en-een
dingen voor de ander. Maar wat betekent dat voor hun eigen leven?
Auteur:	Anne-Rose	Hermer | ISBN:	978-90-8696-279-2 | Prijs:	€	11,-

Zorgen voor 2

Zorgen	voor	2 is een online oefenprogramma voor mantelzorgers op Oefenen.nl. 
Eenvoudig Communiceren heeft hier twee titels bij gemaakt. 

Tel je geld
 
Het online oefenprogramma Tel	je	geld op Oefenen.nl is bedoeld voor iedereen 
die meer overzicht wil over zijn geldzaken, en helpt om schulden te voorkomen. 
Eenvoudig Communiceren heeft bij het programma twee boeken gemaakt.

BIJ DE PROGRAMMA’S VAN OEFENEN.NL



38 ┇ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

WERKBOEKEN ZÓ WERKT HET

Zó	werkt	het	–	deel	1	en	deel	2

Sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden kun je leren! 
Als je graag een baan wilt vinden, dan moet je weten hoe je moet 
solliciteren, en hoe je jezelf moet presenteren. Én wat werkgevers 
belangrijk vinden. 
In Zó	werkt	het	Deel	1 leer je stap voor stap wat er allemaal 
bij komt kijken als je aan het werk gaat. Instructieve filmpjes 
begeleiden de hoofdstukken.
In Deel	2 hoor je van andere studenten waar zij tegenaan lopen 
bij het vinden én het behouden van een baan. 

Bestelinformatie

Zó werkt het! Deel 1 | 96 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-125-2 | € 26,50 | 
10 exemplaren of meer: € 22,50
Zó werkt het! Deel 2 | 96 pagina’s | 
ISBN 978-90-8696-167-2 | € 26,50 | 
10 exemplaren of meer: € 22,50
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Hoe bereid je je voor?
Bespreek in de klas op welke manier Selchuk zich heeft voorbereid op het gesprek.
Waarom is het belangrijk je goed voor te bereiden? ................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Is het handig iets op te zoeken over het bedrijf?
 □   Ja, want  ...................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
 
 □   Nee, want  ...............................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................

Wat ging er fout?
Bekijk het filmpje ‘Sollicitatiegesprek’. Beantwoord daarna 
de vragen en bespreek de antwoorden met de klas.

SCÈNE 1 Krijgt Selchuk de baan? ............................................................................................
 Waarom wel/waarom niet? ....................................................................................
 Wat ging er fout? ........................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
 Wat deed Selchuk goed? ..........................................................................................
  ..........................................................................................................................................
 Heeft Selchuk veel aan zijn voorbereiding gehad? .........................................

SCÈNE 2 Krijgt Selchuk de baan? ............................................................................................
 Waarom wel/waarom niet? ....................................................................................
 Wat ging er fout? ........................................................................................................
  ..........................................................................................................................................
 Wat deed Selchuk goed? ..........................................................................................
  ..........................................................................................................................................
 Heeft Selchuk veel aan zijn voorbereiding gehad? .........................................

OPDRACHT
47

OPDRACHT
48

86 87

Hoofdstuk 17

Leren 
solliciteren

Je wilt nu echt aan het werk. Je hebt 
een proeve van bekwaamheid gedaan. 
Je weet wat je kunt.Je weet wat je nog 
moet leren. Nu die baan nog!

Lees onderstaande tekst.

Selchuk is 16 jaar. Hij wil een 
vakantiebaan. Want hij spaart voor een 
brommer. Het certificaat heeft hij al. 
Maar de brommer zelf kost veel geld. 
Zijn ouders betalen niet mee. Hij moet 
ervoor werken.

Later wil Selchuk in de horeca gaan 
werken. Kok of gastheer zijn lijkt hem 
geweldig. Werken in de horeca als 
vakantiebaan lijkt hem wel wat. Het 
verdient goed en hij kan nog wat leren 
ook. Goed voor zijn opleiding! Hij krijgt 
dan alvast wat ervaring. Staat goed op 
zijn cv. 

Selchuk ziet een advertentie: ‘Assistent 
in de keuken gevraagd’. Periode: juni, 
juli en augustus. Met daarna kans op 
een weekendbaan.

Selchuk belt om een afspraak te maken. 
Het lukt en hij mag op gesprek komen.
Nu wordt het spannend. Hoe pakt hij 

dit aan? Hij staat voor zijn kledingkast.
Spijkerbroek en T-shirt? Nette broek en 
overhemd? Zijn gewone schoolkleding?

Hij gaat voor een nette broek en een 
overhemd. Dichte schoenen, geen 
gympies, dat weet hij wel. Gedoucht, 
haren gekamd, lekker geschoren, 
tandengepoetst.

Selchuk heeft uitgezocht waar hij moet 
zijn. Hij weet welke tram hij moet 
nemen. Hij komt keurig op tijd, tien 
minuten vóór zijn afspraak.
Op internet heeft hij de website van 
het restaurant bezocht. Hij weet wat er 
op de kaart staat. Hij weet iets van de 
prijzen. Hij weet iets van de inrichting.
En hij weet op  welke tijden het 
restaurant open is.

Hij meldt zich en moet even wachten.
Hij is wel een beetje zenuwachtig.

Ben je nog maar kort in Nederland? Dan kun je met behulp van Deel	1 
je weg vinden op de arbeidsmarkt. Wat moet er op je cv? Welke werkervaring 
is relevant? Hoe kun je het beste solliciteren? Waar letten werkgevers in 
Nederland op? Hoe presenteer je jezelf? En hoe pas je je aan aan de sociale, 
vaak ongeschreven regels die in Nederland gelden? 
Na het doorwerken van deze boeken heb je bovendien een beter beeld van 
de arbeidsmarkt, en weet je hoe je aan een baan kunt komen.

Sociale vaardigheden en arbeidsvaardigheden 
kun je leren! 



In deze Nt2-catalogus van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren vindt u veel tips 

om nieuwkomers aan het lezen te krijgen. Lezen is van onschatbare waarde voor 

mensen die Nederlands als tweede taal leren. Uit onderzoek blijkt dat lezen de 

meest effectieve manier is om de woordenschat te vergroten. Bovendien is lezen een 

natuurlijke en speelse manier om vertrouwd te raken met de Nederlandse cultuur.

Uitgeverij	Eenvoudig	Communiceren
Postbus 10208
1001 EE Amsterdam
020 - 520 60 70
info@eenvoudigcommuniceren.nl 
eenvoudigcommuniceren.nl
lezenvooriedereen.be

WELKOM BIJ
EENVOUDIG COMMUNICEREN


