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titelinformatie 

• Tineke Honingh, met illustraties van Anne Stalinski 

• Chip & Bos Roborangers! 

• ISBN 9789000373482 

• Deze schrijfster is ex-juf en doet veel educatief werk. Geen 

wonder dat haar boeken zo geschikt zijn voor de 

schoolomgeving! https://www.tinekehoningh.nl/over 

• Er is ook een schoolrecensie over Honingh’s realistische boek  

Het (on)gewone verhaal van Bo (en Tom)  

 

thema’s 

Intelligente robots 

Computervirussen 

Games 

Goed of slecht 

Spannend 

Science Fiction 

typering 

Vooral gamende jongens en meisjes uit groep 5-7 zullen hiervan smullen. Het verhaal begint speels, met 

afwisselend tekeningen van de personages, wat tekst, moppen en strips. Dit zal aarzelende lezers over de 

streep kunnen trekken om ook het hele verhaal te gaan lezen. Ze zullen niet teleurgesteld worden! 

aanbevolen werkvorm 

Tineke Honingh heeft bezoeken en 

opdrachten voor groep 5 t/m 8 

Ideaal voor een schrijversbezoek op school 

via  

 
 

 

Ontwikkeling van begrijpend 

lezen 

 

Heel geschikt voor jongens 

en stoere meiden 

https://www.tinekehoningh.nl/over
https://www.schoolbieboporde.nl/het-ongewone-verhaal-van-bo-en-tom/
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omvang en indeling 

• Ca. 200 bladzijden inclusief stripjes, die deel uitmaken van het verhaal. 

• Illustraties van Anne Stalinski, die ook De Bromvliegzwaan (Arend van Dam, 100-lijstboek) tekende. 

• ontelbare hoofdstukken, soms maar 2 bladzijden. Soms alleen getekend, soms ondersteund met 

tekeningen, soms geen tekeningen. De hoofdstukken zijn wel te vergelijken met losse scènes. 

• De opmaak doet denken aan graphic novels à la Tom Groot/Niek de Groot. Maar toch zou ik dit geen 

graphic novel noemen. De graphics maken het verhaal wel een stuk toegankelijker en voor een 

grotere doelgroep interessant. 

taalgebruik 

• Makkelijk te lezen letter, vrij groot op een ruime bladspiegel. Rijk taalgebruik, soms zelfs aan de 

moeilijke kant. Dat maakt dit boek waardevol voor het vergroten van de woordenschat en het 

ontwikkelen van begrijpend lezen. 

• Bos, de vriend van Chip, heeft een “gezonde” moeder en scheldt met alles wat hij vies vindt, zoals 

biet, witlof en spinazie. Passend voor een hilarisch boek. 

• Buiten de lekkere scheldwoorden van Bos wordt er in het boek niet gescholden. 

• Enige bekendheid met termen uit de game- en computerwereld is handig. 

• Net zoals in games, gaat het er ook in dit verhaal soms heftig aan toe: afgerukte armen, opgezogen 

kostbaarheden, op elkaar knallende auto’s… 
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