
 

 

 
 
  
Prentenboekentips bij het thema Samen  
 
  

 
 

Er kan nog meer bij  
Ingrid Schubert (2001) 
 
Bever heeft een boot gebouwd, precies groot genoeg voor 
hem alleen. Maar als hij zijn vrienden op de kant ziet staan, 
bedenkt hij dat het veel leuker is om samen met z'n allen te 
varen. Bever besluit een groot vlot te maken, waar iedereen op 
kan. In dit boek wordt het evenwicht tussen alleen en samen 
onderzocht. Tot wanneer past samen nog? En wanneer is 
alleen fijn?  
 

 

Samen hier  
Oliver Jeffers (2018)  
  
Dit prentenboek maakte Oliver Jeffers voor zijn zoon. De 
boodschap is universeel: ‘De wereld kan een verwarrende plek 
zijn. Maar eigenlijk is het ook heel simpel: je hoeft alleen maar 
aardig te zijn.’  
  
Samen hier is een liefdevol prentenboek van Oliver Jeffers, de 
illustrator van het bekroonde De krijtjes staken! Geweldig 
cadeau voor pasgeborenen en jonge ouders. Prachtig vertaald 
door Marjolein Algera.  
  
Zijn boodschap is universeel: ‘Welkom op aarde’. Dit kan een 
verwarrende plek zijn, vooral als je er nog maar net bent. 
Dit boek kan je gids zijn bij de start van je reis. Je zult zelf nog 
veel meer ontdekken. De wereld kan heel ingewikkeld zijn, 
maar eigenlijk is het ook allemaal heel simpel: je hoeft alleen 
maar aardig te zijn.’  
  

 

Gevonden  
Oliver Jeffers  
  
Wat moet een jongen doen als er plots een pinguïn voor zijn 
deur staat? Uitvinden waar die vandaan komt natuurlijk, en 
hem dan terugbrengen. De reis naar de Zuidpool is lang en 
moeilijk, maar ze komen gelukkig goed aan. Op de terugreis 
realiseert de jongen zich echter pas goed wat hij heeft 
achtergelaten…  
Een prachtig prentenboek over de waarde van samen(zijn).   
 
 
 



 

 

 
 
 
  

 

Franciscus en de dieren  
Piet Grobler  
  
Franciscus geloofde in het Goede. Met zijn vriend Ezel reisde hij 
rond. Op een dag begon hij tegen de dieren te praten... en de 
wereld werd nog mooier. Een prentenboek over de schoonheid 
van het leven, over band tussen dieren en mensen (‘samen 
maken we de wereld mooier!’): een aanrader om voor te lezen 
op of rondom Dierendag (4 oktober).  
  

  
 
 

Prentenboekentips bij de Kinderboekenweek 2021 in het licht van 
Samen  
  

 

Kaila de leeuwentemmer  
Connie Snoek en Marloes Kemning  
  
Een verhaal over een meisje dat ervan droomt om 
leeuwentemmer te worden. Ze werkt samen met een kat. Gaat 
het haar lukken?  
  
  
  

 
  

De muur van meneer Mo  
Connie Snoek en Ellen van Lange  
  
Meneer Mo wil bijzondere huizen bouwen met bijzondere 
kleuren. Maar de mensen in het dorp kiezen altijd voor een 
saai en grijs ontwerp. Op een dag heeft meneer Mo er genoeg 
van. Hij maakt een hoge muur... Wat is hij achter die muur aan 
het doen?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 

Jij geeft me vleugels  
Connie Snoek en Pimm van Hest  
  
Een ontroerend, poëtisch verhaal over zorgen voor elkaar en 
de kracht van vriendschap. Voor lieve vogels en 
vogelverschrikkers vanaf 5 jaar.  
Soms lijkt de wereld ineens ontzettend groot. Zoveel groter 
dan jij. Wat voel je je klein. Klein en alleen. Alleen op die grote 
wereld. Maar dan word je verrast … en geeft iemand je 
vleugels.  
 
  

 

De krokodil die geen taxi wilde zijn  
Stany Perkisas (2021)  
  
De link met het thema Samen is niet super stevig bij dit boek 
maar omdat we het zo’n leuk boek vinden staat hij toch in de 
lijst. Familie is ook een vorm van ‘Samen’; maar wat als dat 
samen jou niet past? Hoe ga je dan (alleen) verder?   
  
Een speels prentenboek over de moed vinden om je dromen 
na te jagen. Athan, de krokodil, groeit op in een familiebedrijf 
van taxikrokodillen. Maar Athan vindt dat werk maar niets. Hij 
houdt niet van wachten, hij houdt niet van dieren op zijn rug, hij 
houdt niet van te snel zwemmen. Hij houdt zelfs niet van water. 
Dus op een dag vertrekt Athan. Wat zou hij wel willen worden? 
En wat zal zijn familie daarvan vinden?  
  

  
  
  
   
  
 


