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rot op m
et je sax!

rot op met je sax! max en jop en roos zijn dol op fi l.

fi l met zijn sax.

maar neel haat de sax van fi l.

rot op met je sax! gilt ze.

max en jop en roos zijn boos.

fi l met zijn sax is top!

op een dag is neel het zat.

en dan gaat het mis met de sax...

Anneriek van Heugten
met illustraties van Tirza Beekhuis
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Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

ieder op zijn eigen niveau.

rot op met je sax! is een deel uit Samenleesboeken serie 8. 

Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met 

grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen. 

Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau. 

Er zijn Samenleesboeken voor de niveaus AVI-Start t/m AVI-M7. 

De leesniveaus van dit boek zijn AVI-Start en AVI-M5.

Voor meer informatie zie ook: 

www.samenleesboeken.nl

en dan gaat het mis met de sax...
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M5
S3
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1  aan de haal met een tas

Max en Jop zitten op hun knieën op de bank in de woonkamer, 

met hun neus tegen het raam. Ze wonen in een appartements-

gebouw op de zesde verdieping. Daardoor hebben ze een mooi 

uitzicht op het kruispunt en de winkelstraat beneden.

Voor het stoplicht bij het zebrapad staat een rij auto’s.

max wijst naar de weg.
daar loopt een kat, zegt hij.
Het voetgangerslicht springt op rood. De auto’s gaan weer rijden.

‘Die kat mag wel uitkijken,’ zegt Jop. ‘Anders wordt ze nog 

plat gereden.’

het is net of de kat hem hoort.
ze rent van de weg af.
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Even later verdwijnt ze tussen de winkelende mensen. 

Max slaakt een zucht van opluchting. ‘Gelukkig,’ zegt hij. 

‘Ze is veilig. Denk jij dat het een zwerfkat was, Jop? Of zou ze van 

huis weggelopen zijn?’

weet ik veel, zegt jop.
De kat interesseert Jop al niet meer. Hij ziet dat over het fi etspad 

een man op een gele scooter komt aanscheuren. 

De man stuurt zijn scooter vlak langs een vrouw die over de stoep 

loopt. Ze heeft een tas over haar schouder. De man steekt zijn 

arm uit naar de vrouw. 

hij rukt aan de tas.
De vrouw begint te gillen. Doordat het raam een stukje 

openstaat, horen Max en Jop duidelijk wat ze roept.

mijn tas, mijn tas!
Sommige voorbijgangers krijgen in de gaten wat er gebeurt en 

ze proberen de scooter tegen te houden.



Misschien zou de scooter toch beter hier 
kunnen rijden? Dan is het wat geloof-
waardiger dat Fil hem tegenhoudt?
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maar de man geeft gas.
hij gaat met de tas aan de haal!
Max en Jop kijken vol spanning naar de gebeurtenissen op straat. 

Terwijl de vrouw van de tas blijft gillen, rennen twee mannen 

achter de scooter aan. Het voetgangerslicht springt weer op 

groen. Maar de man op de scooter stopt niet voor het zebrapad.

hij geeft nog meer gas!
De voetgangers op het zebrapad springen geschrokken aan de 

kant. Sommige mensen maken gebaren naar de man op de  

scooter. Anderen roepen scheldwoorden naar hem.

wat zijn ze boos, zegt max.
‘Ja, vind je het gek?’ zegt Jop. ‘Die vent reed ze bijna omver!’

‘Idioot!’ roept een man. ‘Je mag met je scooter niet eens over  

het fietspad!’

Sommige mensen gaan op het fietspad en op het zebrapad  

aan de overkant van de kruising staan. Zo willen ze de scooter  

tegenhouden. Maar de tasjesdief probeert tussen de mensen 

door te zigzaggen.
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lukt hem dat?
De man die de bestuurder van de scooter uitmaakte voor idioot 

steekt zijn hand in zijn jaszak en haalt er een telefoon uit.

hij belt, zegt max.
naar 1-1-2, zegt jop.
Dan, ineens, springt een man in een lange jas en met een tas op 

zijn rug vlak voor de scooter de straat op. De dief gooit zijn stuur 

om, remt en verliest zijn evenwicht. De man in de lange jas 

probeert de gestolen tas uit de hand van de dief te trekken. 

De scooter begint hevig te slingeren.

valt hij?
Max en Jop houden hun adem in...

Wat zou jij doen als je zag dat iemand een tas roofde?
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2  de man in de jas

hij valt!
Max en Jop roepen het tegelijk. Ze duwen hun neus bijna plat  

tegen het raam om niks te missen. De dief valt tegen de stoep-

rand en de gele scooter glijdt op zijn zijkant over de straat.  

Auto’s remmen en toeteren. De man in de lange jas duikt boven 

op de dief.

hij pakt de tas af.
Terwijl hij met de tas weer opstaat, houden een paar andere 

mensen de dief tegen de grond gedrukt. De scooter is intussen 

tot stilstand gekomen aan de overkant van de straat.

De vrouw van de tas komt aanrennen. Ze dringt zich naar voren 

tussen de mensen door.

de man in de jas geeft haar de tas.
De schouderriem van de tas is kapot.  

Maar Max en Jop zien dat de vrouw dat niet erg vindt.  

Ze is zo blij, dat ze de man in de lange jas  

om de hals vliegt.

ze geeft hem een kus.
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De mensen die staan toe te kijken beginnen te juichen en te  

klappen. De man in de lange jas is een held!

Max en Jop horen een sirene, en even later verschijnt een  

politiebusje om de hoek van de straat. Twee agenten pakken  

de tasjesdief op en laden de scooter in het busje. 

jop rekt zijn nek.
wat is er? zegt max.
‘Ik kijk of er bloed op straat ligt,’ zegt Jop. ‘De dief is best hard 

gevallen. Misschien is hij wel gewond.’

max rilt.
Bloed op straat, brr. Jop ook altijd met zijn akelige ideeën. 

Maar dan zegt Jop: ‘Ik denk het niet. Hij had een helm op.  

En als hij gewond was, dan hadden ze de ambulance wel gebeld.’

dat is waar, zegt max.
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Bij het kruispunt wordt het weer rustig. De mensen lopen door 

en de auto’s rijden weer alsof er niks gebeurd is. Maar de man in 

de lange jas blijft een beetje rondlopen en om zich heen kijken. 

Het lijkt wel of hij iets zoekt.

dan pakt hij de tas van zijn rug.
hij zet hem neer.
Max en Jop kijken nieuwsgierig toe. Ze zitten wel vaker op 

woensdagmiddag uit het raam te kijken naar het verkeer en naar 

de mensen in de winkelstraat. Maar bijna nooit gebeurt er zo 

veel spannends als vandaag! 

‘Wat zou er in die tas zitten?’ vraagt Max zich af.

een bom, zegt jop.
Hij kijkt opzij naar Max. ‘Weet je nog, toen we vorige week 

met papa naar het journaal keken? Daar was ook een man 

met een rugzak. Er zat een bom in en hij liet die ontploffen 

in een winkelcentrum.’



15

zeg, ben je gek? zegt max.
Stel je voor, een bom! Zo vlak onder hun neus, voor hun huis! 

Max moet er niet aan denken.

Jop haalt zijn schouders op. ‘Je weet het maar nooit,’ zegt hij.

max kijkt naar de man.
hij is wel wat raar.
Met zijn lange jas en zijn baard en zijn haar in een knotje. 

Waarom blijft hij zo lang treuzelen op de hoek bij de winkel-

straat? Zou hij echt iets slechts van plan zijn?

De man hurkt neer bij zijn tas en ritst hem open.

Denk jij dat de man in de lange jas iets slechts of iets goeds 

van plan is? Wat zou het kunnen zijn?



Lekker samenlezen met rot op met je sax!

Tutorlezen

Dit boek maakt deel uit van 

serie 8 van de Samenleesboeken. 

De boeken in deze serie zijn 

speciaal geschreven voor 

tutor lezen in groep 3, 4 en 5. 

Daarbij lezen twee kinderen 

uit verschillende groepen 

samen in één boek. De tekst 

van elk boek is geschreven op 

twee verschillende AVI-niveaus, 

die elkaar steeds afwisselen: 

een lager niveau in grote letters 

en een hoger niveau in kleinere 

letters. Beide kinderen lezen de 

tekst op hun eigen niveau.

Wie kies je als tutor?

Kinderen uit hogere groepen zijn vaak erg goed als tutor, ook 

als ze zelf niet zo graag en zo vlot lezen. Doordat zij andere 

kinderen mogen helpen, neemt hun eigen leesmotivatie en 

zelfvertrouwen toe.

Ook ideaal voor thuis

Natuurlijk zijn de Samenleesboeken heel goed thuis te gebruiken. 

Voor de kinderen is dat een leuke manier om extra leeskilometers 

te maken.
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Samir verhuist naar een groot oud huis op 

een heuvel. Het heeft een toren, zijn bed 

heeft deurtjes en onder aan de trap staat 

een echt harnas. 

Maar in het huis gebeuren rare dingen. 

’s Nachts hoort Samir voetstappen in 

de gang en muziek in de verte. 

Het harnas staat ineens ergens anders.

Samen met zijn buurmeisje Emma 

gaat Samir op onderzoek uit.

        

E5
E4

Margriet Cobben
met illustraties van Peter Fitzverploegh

Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

ieder op zijn eigen niveau.

Muziek in de nacht is een deel uit Samenleesboeken serie 8. 

Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met 

grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen. 

Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau. 

Er zijn Samenleesboeken voor de niveaus AVI-Start t/m AVI-M7. 

De leesniveaus van dit boek zijn AVI-E4 en AVI-E5.

Voor meer informatie zie ook: 

www.samenleesboeken.nl
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Maar in het huis gebeuren rare dingen. 
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Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

ieder op zijn eigen niveau.

rot op met je sax! is een deel uit Samenleesboeken serie 8. 

Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met 

grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen. 

Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau. 

Er zijn Samenleesboeken voor de niveaus AVI-Start t/m AVI-M7. 

De leesniveaus van dit boek zijn AVI-Start en AVI-M5.

Voor meer informatie zie ook: 

www.samenleesboeken.nl
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Ik gooi altijd raak!

Er ligt veel sneeuw.

Ozan gooit een sneeuwbal, en nog een...

Hij raakt een raam en hoort een gil.

Een man roept hem, maar Ozan rent hard weg.

Thuis krijgt hij spijt.

Hij móét weten wie daar gilde.

En hoe erg het is.

Maar durft hij wel terug te gaan?

Peter Vervloed | ivan &
 ilia

       

Peter Vervloed
met illustraties van ivan & ilia

Ik gooi altijd raak!
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Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

ieder op zijn eigen niveau.

Ik gooi altijd raak! is een deel uit Samenleesboeken serie 8. 

Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met 

grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen. 

Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau. 

Er zijn Samenleesboeken voor de niveaus AVI-Start t/m AVI-M7. 

De leesniveaus van dit boek zijn AVI-E3 en AVI-E5.

Voor meer informatie zie ook: 

www.samenleesboeken.nl
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Hij móét weten wie daar gilde.

En hoe erg het is.

Maar durft hij wel terug te gaan?

9 79 7 8 9 0 5 3 0 0 6 8 7 0

www.delubas.nl

M3

M5

 S3 M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6

kijk, hij leeft!

Daaf is jarig. 

Hij mag iets kiezen uit de winkel van oma. 

Hij kiest een lego-agent.

De agent is geen gewoon poppetje. 

Hij leeft!

‘Vertel het aan niemand,’ zegt oma.

Daaf belooft het.

Maar al snel gaat het mis. 

Heel erg mis!

W
ieke van O

ordt | Joeri van den A
nker

      

Wieke van Oordt
met illustraties van Joeri van den Anker

kijk, hij leeft!

Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

ieder op zijn eigen niveau.

kijk, hij leeft! is een deel uit Samenleesboeken serie 8. 

Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met 

grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen. 

Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau. 

Er zijn Samenleesboeken voor de niveaus AVI-Start t/m AVI-M7. 

De leesniveaus van dit boek zijn AVI-M3 en AVI-M5.

Voor meer informatie zie ook: 

www.samenleesboeken.nl
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Prinses Zes en haar vijf zussen nemen deel aan de 

prinsessenproef.

Wie wint, mag koningin worden. 

Prinses Zes doet bij elke test erg haar best.

Toch krijgt ze telkens ‘niet geschikt’ te horen.

Ze wordt er wanhopig van!

Bij de laatste test ontdekt prinses Zes iets vreemds.

Waar dient die prinsessenproef eigenlijk écht voor?

Joke Reijnders | Julia Jager

      

M5
M4 Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

ieder op zijn eigen niveau.

Prinses Zes is een deel uit Samenleesboeken serie 8. 

Dit boek lees je samen. De jongste lezer leest de zinnen met 

grote letters, de meer ervaren lezer leest de andere zinnen. 

Zo kun je samen een boek lezen, ieder op je eigen niveau. 

Er zijn Samenleesboeken voor de niveaus AVI-Start t/m AVI-M7. 

De leesniveaus van dit boek zijn AVI-M4 en AVI-M5.

Voor meer informatie zie ook: 

www.samenleesboeken.nl

Prinses Zes

M5
M4

Prinses Zes
Joke Reijnders

met illustraties van Julia Jager
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Samenleesboeken

Om lekker samen te lezen,

48



Digitale, geanimeerde versie

Verschillende Samenleesboeken zijn ook beschikbaar in een 

digitale, geanimeerde versie. Daarbij lezen de kinderen de 

tekst op het lagere niveau zelf en wordt de tekst op het hogere 

niveau voorgelezen. De speelse animaties en de toegevoegde 

leesspelletjes verhogen het 

leesbegrip en maken het 

lezen extra leuk. 

Op deze manier kunnen de 

kinderen ook gemotiveerd 

samenlezen als er even 

niemand is om samen mee 

te lezen. 

Samenleesboeken

Er zijn nog heel veel andere Samenleesboeken 

verkrijgbaar in allerlei AVI-combinaties. 

Kijk op www.samenleesboeken.nl 

voor meer informatie. Samenleesboeken: de leukste manier om goed te leren lezen!

Kijk op www.samenleesboeken.nl
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