
Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Bij Veilig leren lezen 
zijn leesseries ontwikkeld om kinderen veel te kunnen laten lezen op hun eigen 
niveau. Voor iedere kern zijn extra leesboeken beschikbaar op maan-, zon- en 
sterniveau. Met dit grote aanbod leesboeken is de leeshonger van iedere begin-
nende lezer te stillen. De beste stimulans om te lezen, is plezier in lezen!

Leesseries bij                            kim-versie
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  Breed aanbod

Eén verhaal, drie niveaus

In de boeken de hut, de hut in de boom en de boomhut 
wordt hetzelfde verhaal verteld, maar aangepast op 
het niveau van de maantjes, zonnetjes en sterretjes. 
Zo kunnen alle kinderen hetzelfde verhaal lezen, maar 
wel ieder op het eigen niveau. Het fijne hiervan is dat 
ze met elkaar over het verhaal kunnen praten. Deze 
boeken lenen zich uitstekend voor een gesprek over 
leeservaringen!

Voor het ontwikkelen van een eigen leessmaak is het proeven van veel soorten 
boeken, thema’s en schrijfstijlen heel belangrijk. Variatie is dan ook het sleutel- 
woord van het nieuwe boekenaanbod bij Veilig leren lezen. Er zijn versjes, 
informatieve boeken, verhalen, samenleesboeken, strips en nog veel meer 
verschillende boeksoorten. Allemaal bedoeld om de technische leesvaardig-
heid te vergroten én om te genieten van boeken. 

Differentiatie

Maantjes: speciaal voor kinderen die in groep 3 die de basisleerlijn volgen. De 
boeken lopen een kern achter op de kernen van Veilig leren lezen kim-versie qua 
moeilijkheid en woordtypen waardoor het accent nog meer op leesplezier ligt.

Zonnetjes: speciaal voor kinderen die de zonlijn volgen. Vanaf kern 1 biedt deze 
serie uitdagende leesboeken. De moeilijkheidsgraad van de boeken loopt op 
per kern. Zo worden de kinderen bij elke kern voldoende uitgedaagd.

Sterretjes: de kinderen met een steraanpak volgen ook de basisleerlijn, maar in 
de sterretjes worden korte, eenvoudige zinnen gebruikt waardoor deze boekjes 
eenvoudiger en toegankelijker zijn.

ster maan zon
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Voorleesboek voor de leerkracht,
zelfleesboek voor het kind

De voorleesboeken bij de kernen verwijzen op een speelse manier 
naar een van de leesboeken voor de kinderen. Lees bijvoorbeeld 
aan het begin van kern 4 het voorleesboek Koeien te koop! voor, 
waarin juf Mies gaat samenwonen met haar grote liefde boer Kas. 

In het zonnetje juf te koop! kunnen kinderen vervolgens lezen 
hoe juf Mies en boer Kas elkaar hebben ontmoet. Laat zon-lezers 
die dit boek gelezen hebben aan de rest van de klas vertellen 
hoe dat is gegaan. Ook praten over boeken is leesbevordering!

informatief

strip

kijk en lees

versjes

verhaal

letterboek

Voorbeelden boeksoorten

voorleesboek

zelfleesboek
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Samenlezen en toneellezen

Door kinderen met verschillende leesniveaus samen te 
laten lezen, kunnen ook ster-lezers al snel een complexer 
verhaal lezen. Het samenleesboek tip en taas in kern 3 
bijvoorbeeld, leest een ster-lezer samen met een zon-lezer. 
In kern 5 zitten zelfs twee samenleesboeken. Samenlezen  
is leesplezier ten top!
Toneellezen is een speciale vorm van samenlezen waarbij 
kinderen zich nog meer kunnen inleven in het verhaal. 
Ze nemen de rol van een personage aan. Door middel 
van toneellezen leren kinderen spelenderwijs meer over 
intonatie bij hardop lezen.

Lekker doorlezen

Speciaal voor kinderen die graag meer lezen over dezelfde personages bevatten de 
maantjes, zonnetjes en sterretjes ook miniseries. Rindert Kromhout en Jan Jutte maakten 
voor zon-lezers bijvoorbeeld een serie boekjes over Leentje en Beentje. In kern 4 maken 
kinderen kennis met Leentje en Beentje. In kern 5 lezen ze het tweede deel en het derde 
en laatste deel van deze serie hoort bij kern 6. In iedere kern wordt het leesniveau van de 
tekst net een beetje hoger. Lezers groeien met het verhaal mee.

  Breed aanbod

kern 4

samenlezen

toneellezen

kern 5 kern 6
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  Alle boeken per kern

Met de leesseries bij Veilig leren lezen kan ieder kind al na een paar dagen 
leesonderwijs een boek lezen op het eigen niveau. En als beginnende lezers 
eenmaal de smaak te pakken hebben, zijn ze niet meer te stoppen. Daarom 
sluiten de boeken precies aan op de leesontwikkeling van de kinderen en 
wordt de methode Veilig leren lezen op de voet gevolgd. Zo zijn de boeken 
nooit te moeilijk, maar precies op maat. Op deze en de volgende pagina’s vind 
je een overzicht van titels en boeksoorten per kern. 

 
              

start
4 leesboeken en 1 voorleesboek 
voor de leerkracht
978-90-487-1820-7  ·  Prijs € 51,00

letterboek  ·  start kijkboek  ·  start

letterboek  ·  start zoekboek  ·  start

Pakket

voorleesboek



6

 
              Kern 2

3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1822-1  ·  Prijs € 98,20

 
              Kern 1

3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1821-4  ·  Prijs € 96,30

samenlezen · startkijk en lees  ·  start

verhaal  ·  startverhaal  ·  M3

moppen  ·  M3kijk en lees  ·  start

verhaal  ·  startverhaal  ·  start

kijk en lees  ·  startversjes  ·  M3

samenlezen · M3kijk en lees  ·  start

verhaal  ·  startverhaal  ·  start

zoekboek  ·  startstrip  ·  M3

verhaal  ·  M3

zoekboek  ·  start

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek

‘ Met het grote aanbod leesboeken bij Veilig leren lezen 

is de leeshonger van elke jonge lezer te stillen ’
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Kern 4
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1824-5  ·  Prijs € 123,10

Kern 3
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1823-8  ·  Prijs € 123,10

verhaalveiliglerenlezen.nl

kern 3

6+

maantjes

spel

ik mis noor

Wendy Panders

kern
 3  •  ik m

is n
o
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r  •  W

end
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ers

Maantjes zijn boeken voor kinderen die een 
gemiddelde leesontwikkeling doormaken.  

Dit boek kunnen kinderen na ongeveer 7 weken 
leesonderwijs lezen. Het sluit aan bij kern 3 van 

de leesmethode Veilig leren lezen. 

noor! 
noor! 
noor!

OS M3-B-24 ik mis noor.indd   1 23-06-14   13:06

verhaalveiliglerenlezen.nl

maantjes

eten

6+

kern 3

Nancy Kers

ik pik een besMaantjes zijn boeken voor kinderen die een 
gemiddelde leesontwikkeling doormaken.  

Dit boek kunnen kinderen na ongeveer 7 weken 
leesonderwijs lezen. Het sluit aan bij kern 3 van 

de leesmethode Veilig leren lezen.

kern
 3  •  ik p

ik een
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es  •  N
ancy K

ers

OS M3-B-24 ik pik een bes.indd   1 23-06-14   13:04

strip  ·  M3verhaal  ·  start

informatief  ·  M3strip  ·  start

strip  ·  M3

verhaal  ·  start

verhaal  ·  E3

informatief  ·  E3

verhaal  ·  M3verhaal  ·  start

zoekboek  ·  M3verhaal  ·  start

verhaal  ·  M3

verhaal  ·  start

verhalen  ·  E3

versjes  ·  M3

verhaal  ·  M3verhaal  ·  start

versjes  ·  M3kijk en lees  ·  start

verhaal  ·  M3

samenlezen · M3

verhaal  ·  E3

samenlezen · M3-E3

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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              Kern 6

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1826-9  ·  Prijs € 121,20

 
              Kern 5

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1825-2  ·  Prijs € 123,10

verhaal  ·  M3strip  ·  M3

moppen  ·  M3verhaal  ·  M3

verhaal  ·  M3

samenlezen · M3-E3

verhaal  ·  E3strip  ·  E3

verhaal  ·  M3verhaal  ·  M3

samenlezen · M3verhaal  ·  M3

strip  ·  M3

informatief  ·  M3

verhaal  ·  E3verhaal  ·  E3

strip  ·  M3

samenlezen · M3

verhaal  ·  M3informatief  ·  M3

versjes  ·  M3

verhaal  ·  M3

toneellezen · M3-E3verhalen  ·  E3

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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              Kern 7

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1861-0  ·  Prijs € 125,00

Kern 8
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1862-7  ·  Prijs € 123,10

verhaal

vos wil ook 
ziek zĳ n 

Anneke Scholtens
en Nicolle van den Hurk

Maantjes zijn leesboeken voor kinderen die 
een gemiddelde leesontwikkeling doormaken. 

Dit boek sluit aan bij kern 7 van de leesmethode 
Veilig leren lezen en kan na ongeveer 18 weken 

leesonderwijs gelezen worden. 

vos wil ook ziek zijn
vos zit voor zijn hol.

daar komt das.
hij heeft koek voor mol.

en daar is kip.
met sap voor mol.

mol is ziek.
vos wil ook koek en sap.

vos wil ook ziek zijn!

kern
 7  •  vo

s w
il o

o
k ziek zijn

  •  A
nneke S

choltens en N
icolle van d

en H
urk

veiliglerenlezen.nl

kern 7

maantjes

jaloezie

6+

OS M7 E40 vos wil ook ziek zijn_DEF.indd   1 03-09-14   09:57

verhalen  ·  M3

verhalen  ·  M3

verhaal  ·  M3

verhaal  ·  M3

verhaal deel 2  ·  M3

verhalen  ·  M4

informatief  ·  M4

verhaal  ·  M3

verhaal  ·  M3

versjes  ·  M3

verhaal  ·  M3kijk en lees  ·  M3

verhaal  ·  M4verhaal deel 1 ·  M4

informatief  ·  M3
verhaal deel 1  ·  M3

verhaal deel 2  ·  M3

informatief  ·  M3

verhalen  ·  M3verhaal deel 1  ·  M3

verhaal deel 2  ·  E3

verhaal  ·  E3

samenlezen  ·  E3

toneellezen · M3

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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Pakket Pakket

Kern 9
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1863-4  ·  Prijs € 123,10

Kern 10
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1864-1  ·  Prijs € 117,45

toneellezen

Joep Snoep

Jolanda Horsten en Sarah Gill

kern
 10  •  Jo

ep
 S

n
o

ep
  •  Joland

a H
orsten en S

arah G
ill

Dit boek sluit aan bij kern 10 van de leesmethode 
Veilig leren lezen en kan na ongeveer 27 weken 

leesonderwijs gelezen worden.

In dit toneelleesboek krijgen drie kinderen ieder 
een rol om voor te lezen. De zontekst is voor een 
kind dat een vlotte leesontwikkeling doormaakt, 

de maantekst is voor een kind dat een 
 gemiddelde leesontwikkeling doormaakt en 
de stertekst is voor een kind dat wat meer 

tijd nodig heeft om te leren lezen.

ster

maan

zon

veiliglerenlezen.nl

kern 10

zonnetjes

snoepen

6+

OS Z10 E40 Joep Snoep.indd   1 08-10-14   16:48

moppen  ·  E3

verhaal  ·  E3

kijk en lees  ·  E3

verhaal deel 4  ·  E4

versjes  ·  E3

verhaal deel 1  ·  E3

verhaal deel 4  ·  E3

verhaal  ·  E4

verhaal  ·  E3

verhaal  ·  E3

verhaal  ·  E3

verhaal  ·  E3

informatief  ·  E3

strip  ·  E3

versjes  ·  M4

verhaal  ·  E3

samenlezen  ·  E3

verhaal deel 3  ·  M3

verhaal deel 3  ·  M4

verhaal deel 3  ·  E3

verhaal  ·  E3

informatief  ·  M3

verhaal  ·  M4 toneellezen · E4

voorleesboekvoorleesboek
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              Kern 11

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1865-8  ·  Prijs € 123,10

Kern afsluiting
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 
1 voorleesboek 
978-90-487-1866-5  ·  Prijs € 123,10

informatief  ·  E3

verhaal  ·  E3

verhaal deel 5  ·  E3

moppen  ·  E4

verhalen  ·  E3

verhaal  ·  E3

informatief  ·  E3

verhaal deel 5  ·  E4

toneellezen · E3

verhaal deel 2  ·  E3

moppen  ·  E3

verhaal  ·  E4

kijk en lees  ·  M4

verhaal  ·  M4

versjes  ·  E3

verhaal deel 6 · E4

strip  ·  M4

verhaal  ·  M4

verhaal deel 6  ·  E3

verhalen  ·  M5

verhaal deel 3  ·  M4

informatief  ·  M4

toneellezen · E3

informatief  ·  E4

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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Overzicht pakketten
Net als de methode Veilig leren lezen zijn ook de leesboeken die bij de methode horen ingedeeld per kern. Per kern kun 
je een boekenpakket met maantjes, zonnetjes, sterretjes en een voorleesboek aanschaffen. Hieronder staat een overzicht 
van het aantal boekjes per kern. In iedere kern zijn diverse boeksoorten, zoals verhalen, versjes, informatieve boeken e.d. 
opgenomen. Een overzicht van de specifieke titels en boeksoorten per kern vind je in deze folder.

pakket aantal 
maan

aantal 
zon

aantal
ster

aantal 
voorleesboek totaal ISBN prijs

pakket start 4 leesboeken op starters niveau 1 5 978-90-487-1820-7  €    51,00

pakket kern 1 3 3 3 1 10 978-90-487-1821-4  €    96,30

pakket kern 2 3 3 3 1 10 978-90-487-1822-1  €    98,20

pakket kern 3 6 3 3 1 13 978-90-487-1823-8  €  123,10

pakket kern 4 6 3 3 1 13 978-90-487-1824-5  €  123,10

pakket kern 5 6 3 3 1 13 978-90-487-1825-2  €  123,10

pakket kern 6 6 3 3 1 13 978-90-487-1826-9  €  121,20

pakket kern 7 6 3 3 1 13 978-90-487-1861-0  €  125,00

pakket kern 8 6 3 3 1 13 978-90-487-1862-7  €  123,10

pakket kern 9 6 3 3 1 13 978-90-487-1863-4  €  123,10

pakket kern 10 6 3 3 1 13 978-90-487-1864-1  €  117,45

pakket kern 11 6 3 3 1 13 978-90-487-1865-8  €  123,10

pakket afsluiting 6 3 3 1 13 978-90-487-1866-5  €  123,10

Leesseries op niveau
De leesseries zijn gerangschikt op kern, maar ook verkrijgbaar in pakketten op leesniveau. 
Let op: dit zijn dus dezelfde leesboeken als hierboven staan per kern, maar dan anders ingedeeld!  

pakket maantjes kern 1-6 30 titels 978-90-487-2064-4  €  281,35 

pakket maantjes kern 7 - afsluiting 36 titels 978-90-487-2168-9  €  334,95 

pakket sterretjes kern 1-6 18 titels 978-90-487-2063-7  €  170,30 

pakket sterretjes kern 7 - afsluiting 18 titels 978-90-487-2170-2  €  168,40

pakket zonnetjes kern 1-6 18 titels 978-90-487-2065-1  €  172,20 

pakket zonnetjes kern 7 - afsluiting 15 titels 978-90-487-2169-6  €  170,30 

pakket voorleesboeken start - afsluiting 12 titels 978-90-487-2171-9  €  132,55

Meer boeken voor beginnende 
lezers vind je gemakkelijk via 

landvanlezen.nl

Voor meer informatie zwijsen.nl/leesseriesvll · 013 583 88 88

‘  Leuke aanvulling op het bestaande assortiment AVI-start 

boekjes, met een prettige opgewekte sfeer ’

   (over ik kook, kern 3 - verhaal)


