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titelinformatie 

• Sunna Borghuis 

• Dikke Vik en Vieze Lies zoeken het uit (deel 2) 

• ISBN 9789025768393 

• Deel 1 van deze serie werd bekroond met de 

Hotze de Roos-prijs voor beste debuut van het 

jaar 

 

thema’s 

Vriendschap 

Reizen 

Heimwee 

Amsterdam 

Eenoudergezin 

Zelfredzaamheid 

typering 

Tussenboek voor groep 5/6, voor 8 à 9-jarigen dus. Herkenbare leefwereld voor kinderen in de middenbouw 

met als hoofdpersoon een ontwapenend maar aan zichzelf overgelaten meisje, Lies. Door de vele illustraties 

heel geschikt voor langzame lezers. 

aanbevolen werkvorm 

In de schijnwerper Dit is het Leeskracht-

pictogram voor projecten in 

het lesprogramma, of bij 

thematisch werken 

U kunt in het lege vak het 

thema zetten van het project. 

Dit boek past prima in een 

project rondom het thema 

Familie/Gezin 
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• 79 bladzijden tekst, ruime bladspiegel; 12 bladzijden paginagrote illustraties 

• full-colour illustraties vol humor van Eva van Aalst. De laatste is dolkomisch: Vik noemde als kind 

poffertjes ‘koffertjes’. In de illustratie wordt dit letterlijk genomen: je ziet Vik, Lies, Viks vader en Lies’ 

moeder gezellig als ‘gezinnetje’ rond de eettafel terwijl ze koffertjes eten. De mannen geven elkaar 

een dikke vette knipoog! 

• 16 hoofdstukken, ongeveer anderhalf uur voorleestijd 

taalgebruik 

• Makkelijk taalgebruik, veel vaart in het verhaal, veel korte zinnen. 

• Dikke Vik en Vieze Lies werden in deel 1 nog behoorlijk gepest. In dit deel stralen ze door hun 

vriendschap van zelfvertrouwen en is pesten geen thema. Dit is een waardevolle wending voor 

serielezers: pesten kan ook overgaan! 

• Controversiële onderwerpen: Vik en Lies gaan alleen op reis naar Amsterdam, waar Vik in de rooie 

buurt blijkt te hebben gewoond. Dat zal 7- tot 9-jarige lezers niet veel zeggen, maar verklaart wel 

waarom ze €50 euro meekrijgen voor een kleine boodschap en het wisselgeld mogen houden. Vik’s 

moeder is daar niet meer. Ze is opgenomen als psychiatrisch patiënt. Dit zijn ongebruikelijke situaties 

voor een kinderboek. Toch wordt het zonder opsmuk of meewarigheid in het verhaal gebracht. Het 

verhaal loopt goed af: de volwassenen vangen Dikke Vik en Vieze Lies goed op. 
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