
THEMAPLEIN

MET THEMAPLEINKISTEN 
VOL LEESBOEKEN, HAAL JE 
MEER UIT JE METHODE WO!

Noem ons je WO-thema en wij hebben er de boeken bij!

Werk jij met thema’s in je lees- of WO-onderwijs?

Herken je dat lezen en schrijven binnen WO-contexten tekstbegrip ontwikkelt? 

Hoe belangrijk is informatie leren verwerken voor je leerlingen? 

Vind je het ook lastig om geschikte boeken en bronnen bij thema’s te vinden?

NIEUW!



Met THEMAPLEIN verbind je wereldoriëntatie 
met lezen, tekstbegrip én informatieverwerken!

Uit onderzoek blijkt dat taal- en  
leesvaardigheid en ‘begrijpend lezen’ in  
belangrijke mate het school- en maat-
schappelijk succes van kinderen bepalen. 
We horen vaak dat het bij thematisch on-
derwijs vaak lastig is om passende boeken 
en teksten te vinden. Toch weten we dat  

een rijke leesomgeving met informatieve  
en verhalende leesboeken kinderen uit- 
nodigt tot lezen, luisteren en onderzoeken. 
Met Themaplein helpen we ze bij de ont-
wikkeling van woordenschat en kennis van 
de wereld, ze worden informatievaardiger 
en dit alles leidt tot een beter tekstbegrip.

De thema’s uit je methode overzichtelijk bij elkaar.

Boeken als bronnen. Filmpjes als bronnen.

      THEMAPLEIN: je rijke leesomgeving
voor lezen, informatieverwerken en
onderzoeken! Op maat, bij je methode!



Uit meer dan 3000 informatieboeken van Documentatiecentrum en Corona, aangevuld met 
verhalende en informatieboeken van andere uitgeverijen hebben we passende Themaplein-kisten  
samengesteld.  Je krijgt een themakist op school geleverd met 20 tot 35 
boeken, toegang per leerling via Basispoort tot de boeken die (ook) online 
beschikbaar zijn, en toegang tot heel veel andere bronnen met de speciale, 
kindvriendelijke, zoekmachine. Zo heb jij en iedere leerling, voor de duur 
van het project, op elk moment toegang tot de beste bronnen, passend 
bij leeftijd of leesniveau, om te lezen en te onderzoeken.  En om er mee
aan de slag te gaan in ‘ons klasproject’ of ‘zijn Project’.  Zo haal je meer
uit je methode en verbind je lezen met wereldoriëntatie.

Je hebt zelf voor de klas gestaan. Hoe zou 
jij deze pakketten inzetten?
Als leerkracht heb ik altijd gewerkt in de 
bovenbouw van het basisonderwijs. Ik werkte 
zowel met methoden als projectmatig. Voor 
de WO-projecten gebruikte ik IPC en deep 
level projecten uit het Leonardo-onderwijs. 
Ik gebruikte toen al vaak kinderboeken. Ook 
liet ik de kinderen van de ‘thematafel’ lezen 
tijdens het vrij lezen. Tijdens een project- 
periode moesten ze tenminste één boek 
van de thematafel gelezen hebben. Dat 
mocht dan fictie of non-fictie zijn. Zelf las 
ik ook vaak voor uit een boek dat aansloot 
bij het thema. Soms gebruikte ik er alleen 
fragmenten uit. Ik heb ook wel eens zelf een 
boek gepakt ter inspiratie voor een les. Daar 
leerde ik zelf ook veel van. Het voordeel van 
het gebruiken van kinderboeken is dat je 
niet eerst nog volwassen teksten hoeft te 
‘vertalen’ naar kindvriendelijk taalgebruik. 
Dat heeft de auteur al voor je gedaan! Uit 

kinderboeken kun je heel veel ideeën halen 
voor originele lessen!

Wat maakt THEMAPLEIN zo bijzonder?
De themakisten zijn bijzonder omdat ze zo 
nauw aansluiten bij de lesstof. De pakketten 
worden samengesteld door heel goed te 
kijken naar de leeftijdsgroep, de onderwerpen 
die in de projecten aan bod komen en de 
meerwaarde die een boek kan bieden. De 
boeken zijn divers: verhalend, informatief, 
moeilijk, makkelijk, veel foto’s of juist met 
illustraties. Zo is er voor elk kind een mooi 
boek te kiezen. We houden rekening met 
grote klassen, zodat de kinderen allemaal, 
tegelijkertijd, een boek over het thema 
kunnen lezen. Met het samenstellen van de 
pakketten hebben we de leerkracht heel 
veel werk uit handen genomen en door 
onze kennis kunnen we bovendien laten 
zien hoeveel mooie boeken er voor kinderen 
te vinden zijn. Bovendien ontsluiten we een 
deel van de boeken ook online, als e-boek 
dus, op themaplein.nl én daar bieden we 
dan ook nog met een kindvriendelijke 
zoekmachine de mogelijkheid om andere 
bronnen te vinden bij het project of thema: 
filmpjes, weblinks en plaatjes! Themaplein 
helpt zo niet alleen met lezen, maar leert ze 
ook informatieverwerken!

HOE SLUIT THEMAPLEIN AAN BIJ JE METHODE?

De leesspecialist aan het woord

Femke Ganzeman (onderwijskundig 
adviseur bij Schoolsupport, oprichter
www.leesbevorderingindeklas.nl) 

 is de hoofdsamensteller van de  
themakisten voor THEMAPLEIN. 

We interviewden haar over haar werk 
voor THEMAPLEIN en Themaplein.nl.



In de rijke leesomgeving zitten
informatieve en verhalende,
interessante en spannende
leesboeken, passend bij het 
thema uit je lees-
of wereldoriëntatie-
methode.

JE RIJKE LEESOMGEVING, EN MEER!

Voor meerdere leesniveau’s geschikt
Omdat scholen ook in combinatiegroepen 
of met de hele bouw thematisch werken 
krijg je leesboeken van verschillend niveau. 
Zijn er Makkelijk Lezen boeken beschikbaar, 
dan selecteren we die bijvoorkeur ook.
 
Lezen is ook ... informatieverwerken
Uit een representatieve steekproef (DUO, 
2018) onder leerkrachten en directeuren van 
basisscholen kwam interessante informatie 
naar voren:

Lezen binnen contexten ontwikkelt de  
belangrijke vaardigheid informatieverwerken 
en ondersteunt het tekst- en leesbegrip. Een 
extra reden om voor Themaplein te kiezen!

Ook leesboeken online ...
Een deel van de boeken wordt ook online 
ontsloten via themaplein.nl en maakt het 
je mogelijk om desgewenst met zijn allen 
hetzelfde boek of hoofdstuk te lezen. Steeds 
meer scholen gebruiken close reading 
technieken voor het ontwikkelen van het 
tekstbegrip en begrijpend lezen binnen de 
context van je thema ligt dan voor de hand.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeer belangrijk          Belangrijk          Neutraal          Onbelangrijk          Zeer onbelangrijk          Weet niet

Leerkracht

Schoolleider

39%

25% 50% 22% 2%

52% 8%

Hoe belangrijk vindt u het dat uw school passende leesboeken
binnen de wereldoriëntatie-thema’s kan gebruiken?



  DaVinci

Onderbouw
1 Lente
2 Zomer
3 Herfst
4 winter

Middenbouw
5 Wie ben ik
6 Samen op de wereld
7 De wereld in de toekomst
8 Over polen en planeten
9 Lang geleden
10 Schatten van de aarde
11 Weer en water
12 Van ridders tot ruimtevaart
13 Het begin
14 Het leven in en rond het water
15 De eerste mens
16 Leven op het land

Bovenbouw
17 Egyptenaren
18 Grieken en Romeinen
19 Middeleeuwen
20 Indianen
21 Vikingen
22 Ottomanen
23 Nieuwe tijd
24 Maori
25 Aziaten
26 Nieuwste tijd

  Jeelo

Onderbouw
1 Omgaan met elkaar
2 Maken van je eigen product
3 Leren voor later
4 Zorgen voor dieren
5 Beleven van onze planeet
6 Veilig in het verkeer
7 Zorgen voor jezelf en anderen
8 Omgaan met geld
9 Leren van personen van 

vroeger
10 Inrichten van de eigen  

omgeving

Bovenbouw
11 Omgaan met natuur
12 Veilig helpen
13 Omgaan met elkaar
14 Maken van je eigen product
15 Leren voor later
16 Zorgen voor dieren
17 Beleven van onze planeet
18 Veilig in het verkeer
19 Zorgen voor jezelf en anderen
20 Omgaan met geld
21 Leren van personen van 

vroeger
22 Inrichten van de eigen  

omgeving
23 Omgaan met natuur
24 Veilig helpen

  VierKeerWijzer

Geschiedenis
Groep 5 kwartaalpakket
1  Vroeger was het anders
2  Van vroeger tot nu
3  Oude Egypte
4  Prehistorie

Groep 6 
5  Romeinen
6  Kloosters
7  Vikingen
8  Ridders en kastelen

Groep 7
9  Stad in de middeleeuwen
10  Ontdekkingsreizen
11  Tachtig jaar oorlog
12  Gouden eeuw

Groep 8 
13  Pruiken en revoluties
14  Industrie
15  Twee keer oorlog
16  De laatste tijd

Natuur anders
Groep 5
17 Huisdieren / Eten van het land
18 Dino's/Fossielen

19 Natuur om je heen 
/ Eten en drinken

20 Dieren in Nederland 
/ Oerdieren

Groep 6
21 Bewegen is gezond / Herfst
22 Vogels / Allergie
23 Het weer / Zintuigen
24 Onder water / Roofvogels

Groep 7
25 Paddenstoelen / Kleine 

beestjes
26 Van binnen / Poolgebieden 

anders
27 Uilen / Skelet
28 Vlinders / Over de bloemen en 

de bijtjes

Groep 8
29 Reptielen / Rechten van de 

natuur
30 Werelddieren / Stenen
31 Groeien / Walvissen
32 Heet onder onze voeten  

/ Sterren en planeten

Aardrijkskunde anders 
Groep 5 
33 Vakantie
34 Van bovenaf
35 Waar woon ik
36 Nederland

Groep 6 
37 Oost Nederland
38 Noord Nederland
39 West Nederland
40 Zuid Nederland

Groep 7
41 West-Europa
42 Noord-Europa
43 Zuid - en Midden- Europa
44 Oost Europa

Groep 8
45 Afrika
46 Zuid-Amerika
47 VS
48 Azie en Oceanie

VOOR WELKE THEMA’S HEEFT THEMAPLEIN AL THEMAKISTEN?



19 Natuur om je heen 
/ Eten en drinken

20 Dieren in Nederland 
/ Oerdieren

Groep 6
21 Bewegen is gezond / Herfst
22 Vogels / Allergie
23 Het weer / Zintuigen
24 Onder water / Roofvogels

Groep 7
25 Paddenstoelen / Kleine 

beestjes
26 Van binnen / Poolgebieden 

anders
27 Uilen / Skelet
28 Vlinders / Over de bloemen en 

de bijtjes

Groep 8
29 Reptielen / Rechten van de 

natuur
30 Werelddieren / Stenen
31 Groeien / Walvissen
32 Heet onder onze voeten  

/ Sterren en planeten

Aardrijkskunde anders 
Groep 5 
33 Vakantie
34 Van bovenaf
35 Waar woon ik
36 Nederland

Groep 6 
37 Oost Nederland
38 Noord Nederland
39 West Nederland
40 Zuid Nederland

Groep 7
41 West-Europa
42 Noord-Europa
43 Zuid - en Midden- Europa
44 Oost Europa

Groep 8
45 Afrika
46 Zuid-Amerika
47 VS
48 Azie en Oceanie

  Alles-in-1

Groep 4
1 Waar?
2 Jij en ik
3 Wanneer was dat?
4 Hoe werkt het?
5 Wat groeit en bloeit

Groep 5-8
6 Nederland
7 Europa
8 Afrika en Azië
9 Amerika, Australië, Antarctica 

en de oceanen
10 Voeding
11 Kleding en sport
12 Kunst
13 Geloof
14 Prehistorie, Grieken en Ro-

meinen
15 Middeleeuwen
16 Gouden Eeuw
17 Moderne geschiedenis
18 Bouwen
19 Vervoer en verkeer
20 Energie
21 Communicatie
22 Dieren
23 Planten
24 Mensen
25 Milieu en Kringloop

  IPC thema’s

1 Aan tafel
2 Bloemen en planten
3 Brrr. Wat is het koud
4 Huis en tuin
5 Van A naar B
6 Wat trek jij aan?
7 Welkom in de wereld
8 Welkom in het poppentheater
9 Beestenboel
10 Speuren en verzamelen
11 Tijd voor een feestje!
12 Vakantie
13 Zo spelen wij
14 Bloemen en insecten
15 Brainwave

16 Circus
17 Dag en nacht
18 De verhalen die mensen 

vertellen
19 Feest
20 Gebouwen
21 Hoe gaat het ermee?
22 Ik leef
23 Magische media
24 Onze wereld
25 Sensationeel
26 Speelgoed
27 Tijd detectives
28 Vakantie!
29 Van top tot teen
30 Vervoer
31 Wat mensen doen
32 We zijn wat we eten
33 Wie ben ik
34 Actieve planeet
35 Andere plaatsen, een ander 

leven
36 Ben je in vorm?
37 Chocolade
38 Dinosaurussen
39 Jong en oud
40 Jonge ondernemers
41 Luchthavens
42 Mode
43 Ontdekkingsreizigers en 

avonturiers
44 Red de wereld 

(Het regenwoud)
45 Samenleven
46 Schatten
47 Schilderijen, foto's en  

afbeeldingen
48 Tijd en plaats
49 Uitvindingen en machines
50 Wat eten we vandaag?
51 Woon jij hier in de buurt?
52 Zij maakten het verschil
53 Computers en robots
54 De prijs van vooruitgang
55 De wijde wereld
56 Een dorp bouwen
57 Een leven lang fit
58 Gevoelens
59 Het beweegt
60 Het milieu
61 Het zwarte goud
62 Hier en nu, daar en toen

63 Hoe het nieuws wordt  
gemaakt

64 Hoe ziet onze wereld eruit
65 Met de stroom mee
66 Missie naar Mars
67 Mythen en legenden
68 Nadenken over drugs
69 Nederland waterland
70 Nederland wordt Nederland
71 Nieuwe materialen maken
72 Olympische Spelen
73 Onderzoekers
74 Onze plaats in de ruimte
75 Op de kermis
76 Opgroeien
77 Reizen door de tijd
78 Vakantieshow
79 Verhuizende mensen
80 Voortrekkers van verandering
81 Wat als het jou overkwam
82 Weer en klimaat
83 Zo zien zij de wereld

  Topondernemers

1 Vakantie
2 Hier woon ik
3 Wat een verschil
4 Doos op zolder
5 Kinderboerderij
6 1 tot 15
7 Met z'n allen
8 Niets staat stil
9 Langs de waterkant
10 Wie ben ik
11 Wereld om mij heen
12 Hup Holland Hup
13 Reizen
14 Wereld in het klein
15 Derde wereld
16 Oorlog en vrede
17 Boerderij
18 A tot Z
19 Ik, jij wij
20 Sport en ontspanning
21 Water, aarde,  lucht envuur
22 Amerika
23 Vlinders in je buik
24 Multimedia

VOOR WELKE THEMA’S HEEFT THEMAPLEIN AL THEMAKISTEN?

NIEUW!

THEMAPLEIN



We werken aan meer dan 220 Themaplein lees- 
pakketten, bij de leer- en methodeconcepten: 
Topondernemers, VierKeerWijzer, DaVinci, het 
IPC curriculum, Jeelo, Alles-in-1, Blink Wereld. 

Heb jij ook een thema waar je, voor de duur 
van je thema, een rijke leesomgeving bij 
zoekt? Laat ons je thema weten op  
themaplein.nl of zoek contact.

GEBRUIK THEMAPLEIN BIJ JE METHODE!

Je reserveert je boekpakket online 
voor de periode die je opgeeft 
(max. 13 weken). Onze distributie- 
en klantenservice zorgen ervoor 
dat je themakist op tijd geleverd 
wordt en dat de online toegang tot 
het Themaplein portaal klaar staat 
via Basispoort. Na afloop van je 
themaproject gebruik je de retour-
code op de retoursticker om het 
ophalen van je pakket aan te melden 
en zet je de themakist klaar. Na 
ontvangst in ons magazijn krijg je 
een bevestiging.

Hoe werkt het?

Wil jouw school de themaboeken liever in eigendom aanschaffen of een jaarafspraak 
maken voor de levering van alle thema’s voor één of alle bouwen, dan kan dat ook. Vraag 
ernaar bij de Klantenservice, mail naar E service@schoolsupport.nl of bel T 076 2050101.

Een Themaplein leespakket tot 35 
boeken bij je thema, kost € 69 (incl. 
het gebruik van het online portaal 
met al zijn extra mogelijkheden 
voor de duur van je thema). 
Een leespakket tot 20 boeken 
(bij VierKeerWijzer) kost € 49.

      THEMAPLEIN: je rijke leesomgeving
voor lezen, informatieverwerken en
onderzoeken! Op maat, bij je methode!

> Niet huren maar kopen?



Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder: 
   www.themaplein.nl      service@schoolsupport.nl      076 2050101

*) Slechts bij enkele methoden mogelijk, bijv. VierKeerWijzer.

THEMAPLEIN EN WAT REACTIES OP EEN RIJ ...

Hoe bestel je een pakket? 
Ga naar www.themaplein.nl/reserveer 
en kies daar je methode en thema, 
en geef ons de periode door.

Wat fijn dat er themakisten zijn! Dat scheelt 
me ontzettend veel zoektijd en ik heb altijd 
passende leesboeken.

Wat een goede leesboeken, de lessen 
worden er beter van.

Omdat er altijd genoeg te lezen is heb ik 
veel meer rust in de klas, de kinderen zijn 
zo lekker aan het werk!

Het zijn mooie pakketten. Ik word elke 
keer verrast doorde selectie leesboeken.
Het voegt echt wat toe.

Ik gebruikte eigenlijk nooit voorlees- 
boeken, maar nu ik het doe, merk ik dat 
de kinderen ademloos luisteren en de 
informatie veel beter oppikken.

Kopen van je pakket kan, maar wat kost het huren van een Themapleinkist met themaplein.nl?

Aantal boeken Leenprijs 

Tot 20 boeken (incl. online boeken en veilige zoekmachine) *) €49

Tot 35 boeken (incl. online boeken en veilige zoekmachine) €69

Reserveer dan nu je eerste Themakist met toegang tot themaplein.nl voor €35 
op www.themaplein.nl/reserveer en ga van start.

THEMAPLEIN

VOOR € 35 KENNISMAKEN? 

Wil je kennismaken? Het gemak en de kwaliteit ervaren? 
Kies een thema uit je methode op Themaplein.nl, geef je  
periode door en probeer Themaplein uit voor een  
kennismakingsprijs! Staat je methode en thema er niet  
tussen: geef ons je thema door!


