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De KIDDO-Leespluim van de maand september 2016 gaat naar het boek… 
 

Mmm… een taart! 
 

Juryrapport: 

Mmm … een taart! Je ziet het beer denken en ook dat hij zich 
realiseert dat de taart onbereikbaar is. De taart staat voor het 
raam helemaal boven in het huis en de beer is helemaal beneden. 
Daar komt het varken aangelopen, ook al met de blik op de 
onbereikbare taart. Met een varkengeluid, OINK, springt het 
varken op het hoofd van beer. Maar de taart blijft helemaal boven 
en het varken en de beer zijn helemaal beneden. En zo gaat dit 
grappige stapelverhaal van start. Het stapelt niet alleen alle dieren 
maar ook de taal. ‘Komt de hond. Komt de haas, komt de kip. 
Komt de kikker.’ Met als ontknoping ‘Komt het kind’. En het kind 
pakt de taart uit de vensterbank en doet het raam dicht. De toren 
van gestapelde dieren die zo dicht bij het doel was stort in elkaar. 
Wat een deceptie! Maar dan gaat de deur van het huis beneden 
open en is er taart voor allemaal! Mmm… lekker, wat een 
verrassing! 
Mmm… een taart! Is niet alleen een stapelverhaal maar heeft ook 

de vorm gekregen van de gestapelde dieren die reiken naar de taart hoog in het raam. Hoog en 
smal. Dit overtuigende formaat maakt het boek nog spannender en nodigt uit om samen met 
peuters te bekijken. Er is veel te zien en te benoemen: dieren, kleuren, emoties, geluiden. De 
dieren kunnen geteld worden, begrippen als boven, onder, ondersteboven, open, dicht, op elkaar, 
in de rij etc. zijn bespreekbaar en aanschouwelijk gemaakt. En waar is toch de kers van de taart 
gebleven? 
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Informatie voor de redactie:  
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De 
organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP). 
De Leespluimjury bestaat uit: Marijke Bos(Boekstart), Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Coby 
Faber (marketingcoördinator KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & 
Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek en Teresia Spoelman (Bibliotheek Naarden-
Bussum). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.KIDDOLeespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de 
KIDDO-Leespluim, Coby Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200. 

 


