
Zomerlezen
Prachtige full-colour en rijk geïllustreerde

vakantieboeken voor kinderen van 7-10 jaar. 

Vol leuke verhalen, gedichten, mopjes, weetjes,

puzzels, proefjes, tips en nog veel meer. 

Met het ZomerTOPboek hebben leerkrachten,

dyslexie behandelaars en bibliothe carissen een

aantrekkelijk instrument om kinderen en hun

ouders uit te dagen te blijven lezen. Voor de ouders 

zijn tips opgenomen om het lezen samen met hun 

kind tot een leuke activiteit te maken.

Het ZomerTOPboek is ontwikkeld door Jules Plus, 

in samenwerking met taalspecialisten, onderwijs -

psychologen, dyslexiebehandelaars, biblioth e-

carissen, leerkrachten, ouders en kinderen zelf. 

Het boek sluit aan bij Tip 4 van de Kwaliteitskaart

Taalleesonderwijs – Bestrijden van de zomerdip.

Een ouder van twee dyslectische kinderen: 

‘In de meivakantie heb ik met mijn kinderen eens verkend

hoe dat nou werkt in de vakantie en in de tent. We hebben

heerlijk gelezen samen. Leuk om mijn tips als ouder weer

terug te zien in het ZomerTOPboek.’

De prijs varieert van €6,50 per stuk tot €2,20 per stuk bij

afname van 500 of meer. 

Vanaf 500 plaatsen we desgewenst ook het logo van uw

organisatie op de achterkant!

Voor de kinderen die net 

hebben leren lezen is er het

ZomerTOPboek-START (voor 

6-8-jarigen). Met eenvoudigere

teksten en een rustiger blad -

spiegel. Uiteraard ook weer met

tips voor ouders achterin.

De prijs varieert van €4,70 per

stuk tot €1,60 per stuk bij afname

van 500 of meer (en dan kunnen

we desgewenst uw logo op de

achterkant plaatsen).

Bij ZomerTOPboek 3 is een

speciale boekenlegger
ontwikkeld, die het kind

stimuleert de teksten in

het boek te lezen en

kilometers te maken!

Alleen het ZomerTOPboek meegeven is niet voldoende. 

Hoe meer de school, de bibliotheek, de dyslexiebehandelaar en de ouders erbij betrokken

zijn, hoe meer effect het zomerlezen heeft. Het boekje Zomertoptips is een verzameling

van de dilemma’s èn succesfactoren van vakantielezen van leerkrachten, ouders,

onderzoekers, bibliothecarissen en boekhandelaren. 

Voor €17,90 verkrijgbaar, net als alle andere uitgaven bij www.eduforce.nl..

www.eduforce.nl


Hebt u het toneellezen al

ontdekt? Een heerlijke en

functionele variant op Ralfi-lezen.

Toneellezen is een leuke vorm van

samenlezen. De lezers kruipen in de

rol van een personage en bereiden

samen de teksten. Ze voeren

uiteindelijk samen een toneelstukje

op, met de tekst in de hand.

De krokomingo en andere verhalen

is een kleurrijke bundel met tien

verhalen met veel rollen, dus de

halve klas kan meedoen en de

andere helft is publiek, en

andersom. 

Sesam open u! is een bundel met

twaalf toneelverhalen met weinig

rollen, dus ook geschikt om mee te

geven voor thuis. 

Beide boeken zijn geschikt voor

groep 5 t/m 7. Ze zijn voorzien van

een CD met handleiding en pdf’s

van alle verhalen, om te laten zien

op het digibord of om uit te printen

voor de kinderen.

Reactie van een leerkracht:

‘Superleuke verhalen om met je klas

op te voeren als voorleestoneelstuk.

Volgens andere recensies uitermate

geschikt om met dyslectische

kinderen te doen. Maar ik denk dat

de hele klas er plezier aan beleeft!’

Prijs: €37,95 per bundel

Te bestellen bij www.eduforce.nl.

Tip: op www.julesplus.nl staan ook

gratis toneelleesverhalen om te

downloaden!

Uitvinden! Een prikkelend lees- en doeboek met verhalen over bijzondere
uitvindingen en geweldige ideeën van volwassenen en kinderen. Met

uitdagende vragen om zelf op ideeën te komen en wie weet om te zetten in daden!

Prijs: € 9,80.

Te bestellen bij www.eduforce.nl.
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