
 

 

Kinder- en jeugdboeken met geografisch tintje 
 

Titel  Schrijver(s) & uitgeverij Toelichting  Geschikt voor  

Antarctica Mario Cuesta Hernando & 

Raquél Martín 

Een internationaal onderzoeksteam reist naar Antarctica en jij mag 

mee! In dit grote boek vol indrukwekkende prenten ontdek je zo 

vanalles over dit wonderlijke werelddeel: over de extreme kou, de 

dieren en het landschap. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Atlas  Aleksandra Mizielinska & 

Daniel Mizielinski 

(Lannoo) 

Mooi geïllustreerde atlas met veel weetjes over natuur, cultuur en 

aardrijkskunde. Heel gedetailleerd. 

Middenbouw  

Bovenbouw 

Bender  Lian Kandelaar (KNNV) 

 

De jungle van Sumatra door de ogen van een jonge tijger. 

Geschreven door een piepjonge auteur. 

Middenbouw 

Bliksem in de bergen  Karen van Holst Pellekaan 

(Leopold) 

Dun boek over een ontwikkelingsproject in Peru. Middenbouw 

Bombarie in Brazilië  Geronimo Stilton (De 

wakkere muis / Bakermat 

en Lannoo) 

Avontuurlijk verhaal van Geronimo Stilton over verschillende facetten 

van het leven in Brazilië. 

Middenbouw 

Boreas en de zeven zeeën 

Boreas en de vier 

windstreken  

Boreas en de vijftien vrienden 

Boreas en de duizend 

eilanden  

Mina Witteman 

(Ploegsma) 

Serie over Boreas die met zijn familie over de wereld reist en in elk 

deel kennismaakt met nieuwe landen en vrienden. 

Bovenbouw 

Cato en de regenboog Marjolijn Hovius (Mo’s 

Daughters) 

Als Cato door de waterstralen rent, ziet ze het ineens. Alle kleuren van 

de regenboog! Wetenschapper in de dop Cato ontrafelt het 

verschijnsel regenboog. 

Onderbouw 



 

 

De (zeer) bloedstollende 

expeditie van  Herre 

Marte Jongbloed 

(Luitingh-Sijthoff) 

Derde deel uit een humorvolle serie. In dit deel gaat Herre de jungle 

in! 

Middenbouw 

Bovenbouw 

De dropbom  Corien Oranje (Columbus) Rampen in een snoepfabriek, een spannend verhaal waarmee je 

industrie en productie kunt illustreren. 

Bovenbouw 

De duik  

 

Sjoerd Kuyper 

(Lemniscaat) 

Verschillende manieren van vertellen komen samen in een spannend 

en mooi geïllustreerd verhaal over Curaçao. Winnaar Glazen Globe 

2015. 

Bovenbouw 

De flat van Fatima  Janneke Schotveld (Van 

Holkema & Warendorf) 

Spannend boek over Karel en haar vriendjes uit de multiculturele flat 

die buurvrouw Fatima gaan helpen om haar huis te behouden. 

Winnaar Glazen Globe 2011 

Bovenbouw 

De gele ballon Charlotte Dematons 

(Lemniscaat) 

Prentenboeken zonder tekst met platen van plekken op de wereld. Er 

valt veel te ontdekken! 

Onderbouw 

Middenbouw 

De ontdekking van China  Jan van der Putten (Tutti) Fictief reisverslag van een geadopteerde jongen die zijn geboorteland 

China bezoekt. 

Bovenbouw 

De rode zwaan Sjoerd Kuyper Betovering en spanning in de duinen van Noord-Holland. De opa van 

Jakob heeft er sprookjesachtige dingen over verteld.. maar dan 

blijken de verhalen waar te zijn. 10+ 

Bovenbouw 

De steen en de tijd Rian Visser, Tineke 

Meirink, 

(Books2download) 

In een ijstijd, 150.000 jaar geleden, glijdt een steen vanuit het 

noorden naar Nederland. De reis duurt eeuwen, maar de steen is 

geduldig. Dan smelt het ijs. Boeren zetten de steen rechtop en krijgen 

er een band mee. Later komen er Romeinen, ridders en stedelingen 

voorbij. 

Onderbouw 

Middenbouw 

De streep  

 

Natascha Stenvert (The 

house of books) 

Prentenboek zonder tekst over twee vogels in een boom. Wat 

gebeurt er wanneer een man een streep op de stam spuit? 

Onderbouw 

 

De vlucht van Omid  Lysette van Geel (Moon) Waargebeurd verhaal over de 10-jarige Omid, die van Iran naar 

Nederland verhuisde. 

Middenbouw 

Bovenbouw 



 

 

De watermensen  Hans Kuyper (Global 

image) 

Drie verhalen over de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Bovenbouw 

De zee kwam door de 

brievenbus 

Selma Noort (Leopold) Dun boek over watersnoodramp van 1953, eenvoudig verteld en 

daardoor ook geschikt voor jonge kinderen. 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Die dag in augustus  Rindert Kromhout Dun boekje met mooie illustraties over een heftige aardbeving in 

Italië – al wordt de plaats en de gebeurtenis nergens écht 

beschreven! 

Bovenbouw 

Dwars door de storm  Martine Letterie & Karlijn 

Stoffels (Leopold) 

Een Gronings meisje in de jaren vijftig wil graag doorleren. 

Cultuurverschillen met een Molukse jongen en de klassenstrijd in het 

dorp worden heel toegankelijk gemaakt 

Bovenbouw 

Een ijsbeer in de tropen Hans de Beer & Burny Bos 

(De vier windstreken) 

Prentenboek over Lars, de kleine ijsbeer, die op zijn ijsschots van de 

pool wegdrijft naar de tropen. 

Onderbouw 

 

Eiland Mark Janssen (Lemniscaat) Een betoverend verhaal over een vader, dochter en hondje die 

schipbreuk leiden en terechtkomen op een klein eiland dat niet is wat 

het lijkt. Eiland beschermt de drie tegen wind en kou, tegen golven 

en gevaar, en voert hen door een prachtige wereld. 

Terwijl de seizoenen veranderen, ontdekken ze geluiden en geuren 

die ze niet kennen en kleuren die ze nog nooit hebben gezien. Tot ze 

worden gered. En dan blijkt dat Eiland niet onopgemerkt is 

gebleven... 

Onderbouw 

 

Er was eens een olifantje ... 

Er was eens een vosje ...  

Gitte Spee (The house of 

books) 

Prentenboeken op rijm over allerlei soorten torens, in de eigen 

omgeving en ver weg, resp. over verschillende weertypen (en hun 

voor- en nadelen). 

Onderbouw 

Erop of eronder  Anne Pek (Gottmer) Blubberbulten, zompige veenlanden en heel veel water. Dit boek gaat 

over geschiedenis van het ons landschap en hoe de mensen het 

hebben gemaakt tot een van de wonderlijkste woongebieden op 

aarde. 

Bovenbouw 



 

 

Expeditie Toi Moko  Fedor de Beer (Van Goor) Een expeditie in Nieuw-Zeeland met veel aandacht voor de Maori-

cultuur. 

Bovenbouw 

Grote oceanen atlas  Emily Hawkins 

(Rubinstein) 

Geïllustreerd boek over het leven onder water waarbij je mee gaat op 

reis door vijf oceanen op aarde, incl. wereldkaart. Oa. koraalriffen, 

kelpwouden, tropische kusten, mangrovebossen en bijzondere  

zeedieren komen aan bod.  

Onderbouw 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Hé aardbewoner  Marc ter Horst (Gottmer) Informatief boek over de aarde (en de aardbewoners) met duidelijke 

voorbeelden, tekeningen en teksten. 

Bovenbouw 

Het hele soepzootje Floor Bal (Gottmer) Dit informatief prentenboek met duidelijke vertelstijl. Het ontstaan 

van de aarde, het heelal en het leven op de aarde stapsgewijs in 

indrukwekkende illustraties uitgebeeld. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Het huisje dat verhuisde  Virginia Lee Burton 

(Lemniscaat) 

Prentenboek over een huisje dat eerst op het plateland stond, maar 

door de uitdijende stad in de drukte terechtkomt. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Het werkstuk of hoe ik 

verdween in de jungle 

Simon van der Geest  

(Querido) 

Eva heeft een andere huidskleur dan haar moeder maar ze weet niets 

over haar vader. Haar werkstuk maakt ze daarom over ‘biologische 

vaders’. De zoektocht leidt al gauw naar Suriname. 

Bovenbouw 

Hoe je een vulkaan kunt 

blussen en andere weetjes 

over IJsland  

Alda Berglind Egilsdóttir, 

Wannes Cappelle & 

Wendy Panders (Lannoo) 

Weetjes en feiten over IJsland, verrassend verteld en getekend. 

Winnaar Glazen Globe 2017 

Bovenbouw 

In een land hier ver vandaan  Arend van Dam (Van 

Holkema & Warendorf) 

Verhalen over verschillende plaatsen op de wereld. Middenbouw 

In vogelvlucht de wereld 

rond 

John Farndon, Paul 

Boston (Van Goor) 

Maak je klaar voor een bijzondere reis… door de lucht! Kijk vanuit een 

luchtballon naar de wereld beneden en laat je verrassen door de 

prachtige landschappen.  7+ 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Jij & ik en al het moois om 

ons heen 

Riet Wille, samenstelling 

(Davidsfonds/Infodok) 

Bloemlezing van gedichten over de natuur en de wereld, met mooie 

illustraties. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Bovenbouw 



 

 

Judith en de eilanddieven  Adrian Verbree (De 

vuurbaak) 

Fantasievol boek over Terschelling en de Waddeneilanden. Bovenbouw 

Kiki’s wonderlijke wereldreid Ton Koene (Clavis) Maak een avontuurlijke tocht langs betoverende bossen, ijzige 

vlakten, pratende gorilla’s, gevaarlijke krokodillen, rode walvissen en… 

langs de rafelranden van waarheid en dagdroom. Een prachtig 

fotoboek over een bijzondere wereldreis.  

Middenbouw 

Bovenbouw 

Kofi moet weg  Kolet Janssen (Clavis) Thijs en Kofi zijn vrienden, maar dan moet het gezin van Kofi uit 

België vertrekken ... Boek over vriendschap en asielzoekers. 

Middenbouw 

Kom binnen!  Ton Koene (Clavis) . In dit fotoboek reis je de hele wereld over, om kinderen uit allerlei 

landen te ontmoeten. In hun eigen woorden vertellen zij alles over 

hun dagelijks leven. 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Maan in Australië Femke Manger, Monika 

Suska (Mo’s daughters) 

Maan laat zien dat de wereld letterlijk aan je voeten ligt. In dit deel 

gaat ze met Eend naar Australië. Ook beschikbaar: Maan in Canada 

Onderbouw  

Marokko, here we come  Sanne de Bakker 

(Kluitman) 

Floortje heeft met haar familie de jackpot gewonnen en reist de 

wereld rond. In dit deel reist het bonte gezelschap door Marokko. 

Bovenbouw 

Migranten Issa Watanabe (Querido) Tekstloos prentenboek waarin een groep dieren noodgedwongen op 

zoek moet naar een nieuwe plek om te leven. De reis is vol 

onzekerheden, gevaar, verdriet maar ook waarbij hoop en dood naast 

elkaar bestaan. Aanleiding voor gesprek over vlucht(elingen) en 

migratie. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Nederland 

 

Charlotte Dematons 

(Lemniscaat) 

Prentenboeken zonder tekst met platen van plekken in Nederland.  

Winnaar Glazen Globe 2013 

Onderbouw 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Niemand houdt mij tegen  Evert Hartman 

(Lemniscaat) 

Toekomstverhaal waarin het laaggelegen Nederland is overstroomd. 

Daardoor zijn steden verplaatst en is het land dichtbevolkt. Er lijkt 

geen plek te zijn voor Belgische vluchtelingen. 

Bovenbouw 



 

 

Offerkind Rob Ruggenberg 

(Querido) 

Speelt zich in Nederland, 4000 jaar geleden en gebaseerd op feiten. 

Meisje Aïn en jongen Kraai maken samen tocht.    

Bovenbouw 

Olli gaat op reis  Diederiekje Bok & Hein 

Mevissen (Leopold) 

Een prenten-raadboek waarin de olifant landen bezoekt en de lezer 

moet raden waar hij is. Met wereldkaart. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Overal & ergens Arend van Dam (Van 

Holkema & Warendorf) 

Verhalen bij verschillende thema's bij elke provincie van Nederland. Middenbouw 

 

Palmen op de Noordpool Marc ter Horst (Gottmer) Informatief boek over klimaatverandering. Heel origineel verteld, 

duidelijk en met meer dan voldoende diepgang.  Winnaar Glazen 

Globe 2019 

Bovenbouw  

Prutje Pieter Koolwijk 

(Lemniscaat) 

Hens is zijn leven en het werken in de vieze textielfabriek helemaal 

zat. Samen met zijn broertje Walm en de stoere Vijf gaat hij op zoek 

naar een wonderlijk land waar ze altijd kunnen spelen. Maar maakt 

dát echt gelukkig? 9+ 

Middenbouw 

Bovenbouw 

Rivieren Peter Goes (Lannoo) Vaar mee langs de belangrijkste rivieren ter wereld: van de Nijl tot de 

Amazone, van de Mekongdelta tot de Mississippi en van de Donau 

tot de Theems. Een prachtig kijkboek vol met weetjes.  

Middenbouw 

Bovenbouw 

Spreek je chocola Cas Lester (Gottmer)  Hartverwarmend verhaal over grenzeloze vriendschap, dat op een 

luchtige manier raakt aan thema's zoals integratie en identiteit. Bij de 

12-jarige Jaz komt een nieuw meisje in de klas: Nadima, die met haar 

familie uit Syrië is gevlucht. Een reep chocola weet het ijs te breken.  

Bovenbouw 

Stad & land  Arend van Dam (Van 

Holkema & Warendorf)  

Verhalen over verschillende natuur in Nederland. Middenbouw 

Tien torens diep  Jacques Vriens (Van 

Holkema & Warendorf) 

Vriendschap in een Limburgs dorp, waar twee jongens en een meisje 

afspreken dat ze later samen in de mijnen gaan werken. Maar 

hoofdpersoon Stef begint te twijfelen. 

Bovenbouw 

Tijdlijn Peter Goes (Lannoo) Een adembenemende reis door de wereldgeschiedenis, van de 

oerknal tot het heden in een beeldverhaal. Groot boek (40 cm) met 

mooie kijkplaten die aanleiding geven tot (groeps)gesprek. 

Middenbouw 

Bovenbouw 



 

 

Toegang geweigerd  Danny de Vos (Ploegsma) Een Nederlandse jongen komt op vakantie in Griekenland in 

aanraking met een leeftijdgenoot, een bootvluchteling. Ze besluiten 

een dagje te ruilen, maar dan ... 

Bovenbouw 

Twintigduizend mijlen onder 

zee  

Geronimo Stilton (De 

wakkere muis / Bakermat 

en Lannoo). 

Spannende hervertelling van de Jules Verne-klassieker, waarin 

verschillende landen en oceanen de revue passeren 

Middenbouw 

Vos en Haas op het eiland Sylvia Vanden Heede 

(Lannoo) 

Vos en Haas zijn op een eiland, o.a. over verschillend in landschap, 

klimaat en ook kaartlezen komt aan bod. Groep 3: AVI start – AVI E3 

Onderbouw 

Middenbouw 

 

Zeg maar dat je vijftien bent  Jacqueline Zirkzee 

(Delubas) 

Verhaal over het werken in een Indiase textielfabriek. Bovenbouw  

 

Zwerveling Peter van den Ende 

(Querido) 

Vaar mee met een papieren bootje, ver weg over de oceanen, langs 

mangrovebossen, ijsbergen en koraalriffen. Dit beeldverhaal bevat 

een bijzondere sprookjeswereld, vol moois, maar ook met 

angstaanjagende zeemonsters. 

Onderbouw 

Middenbouw 

Bovenbouw 

 


