
Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Op deze boekenlijst heb ik een
aantal boeken onder elkaar gezet dit de dood bespreekbaar maken. Uiteraard

kan dit ook met allerlei andere boeken (zie hiervoor mijn andere boekenlijsten).
Wanneer je op de foto's van de boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit.

Mijn gouden traan zet zich in voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies
in het onderwijs: aandacht voor gouden tranen. Voor meer informatie of vragen

kun je via een van de volgende kanalen in contact komen met mij. 

www.facebook.com/mijngoudentraan

www.instagram.com/mijngoudentraan

info@mijngoudentraan.nl

www.mijngoudentraan.nl
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Het einde van Iemand, Floor Bal & Grootzus 
Vanaf groep 2
Een prentenboek voor de hele school! Juist omdat het over Iemand
gaat, en dus over iedereen, is dit een boek dat altijd waardevol is. Niet
alleen in acute situaties maar juist ook in het alledaagse leven van de
school hoort dit boek thuis.

Vogel is dood, Tiny Fisscher & Herma Starreveld
Vanaf groep 1
Het verhaal begint met een afbeelding. Pakkend, zoals het hele verhaal
is. En dan is de eerste zin: ‘Vogel is dood’. Eerlijke taal en korte zinnen:
precies wat jonge kinderen nodig hebben om meer te leren over de
dood. En ook precies wat jij als leerkracht (of andere volwassene) nodig
hebt om dit thema bij kinderen te introduceren en op een toegankelijke
manier bespreekbaar te maken. 

Dag Beer, Jane Chapman
Vanaf groep 1
Dit is een fijn verhaal om in de klas voor te lezen. Niet alleen wanneer
een acute situatie zich voordoet, maar juist ook in het kader van
Gouden levenslessen. Dit verhaal kan een aanhaakmoment voor
kinderen creëren om een stukje van hun eigen levensverhaal te delen.

Dood, Nelleke Moot 
Vanaf groep 1
In dit boekje wordt het begrip dood prachtig en duidelijk uitgelegd. Met
ruimte voor alle invalshoeken op verlies en omgaan hiermee. 

Jij en de Dood, Elisabeth Helland Larsen & Marine Schneider
(vertaald door Alicja Gescinska)
Vanaf groep 2 

Een liefdevol verhaal over de dood die bij het leven hoort. En wanneer
je angst voor de dood voelt en even niet meer weet hoe je dit
onderwerp aan moet gaan, pak dit boek, lees en verstil. Een boek dat
kan ondersteunen in het integreren van de dood in het leven. Prachtige
zinnen en illustraties en zeker voor alle leeftijden.

.
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https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fhet-einde-van-iemand%2F9300000074358261%2F&name=Het+einde+van+Iemand%2C+Floor+Bal
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fvogel-is-dood%2F9300000105443551%2F&name=Vogel+is+dood%2C+Tiny+Fisscher
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdag-beer%2F9300000062656374%2F&name=Dag+Beer%2C+Jane+Chapman
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fdood%2F9200000021013411%2F&name=Dood.%2C+Nelleke+Moot
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fjij-en-de-dood%2F9300000042717855%2F&name=Jij+en+de+Dood%2C+Elisabeth+Helland+Larsen


Het boek van de troost, Kolet Janssen & Merel Eyckerman
Met kinderen denken over afscheid & verlies, leven en geluk 
Het Boek van de Troost staat vol herkenbare verhalen, getuigenissen
en gedichten over de dood, afscheid, rouwverwerking, vriendschap,
levensblijheid en geluk. 

Alles wat was, Stine Jensen 
Alle onderwerpen rondom afscheid en verlies worden op inspirerende
en informerende wijze besproken. Met prikkelende vragen en ideeën
voor dingen om te doen. 

Alles wat was, Stine Jensen 
Gebaseerd op het boek: vragen om met elkaar in gesprek te komen.
Een fijne kaartenset. 

Dood zijn, is dat voor altijd? Lies Scaut 
Alle vragen die kinderen kunnen hebben rondom dood, afscheid en
verlies staan in dit boek. Echt zo fijn om samen met kinderen te lezen of
om een vraag op te zoeken en in te tunen op de taal van kinderen. 
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https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1072483&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fnl%2Fp%2Fhet-boek-van-de-troost%2F1001004005472212%2F&name=Het+boek+van+de+troost%2C+Kolet+Janssen
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