
Prentenboeken passend bij de leerkuil
Wil je kinderen stimuleren om te denken in kansen en groei in plaats van problemen en fouten? En wil je 
in de klas aan de slag met een groei mindset? Prentenboeken zijn daarvoor een ideaal middel! Door 
prentenboeken waar kinderen zich inleven in de hoofdpersoon kun je het gesprek aangaan over leren en 
een growth mindset. Deze boeken kun je ook best meerdere keren voorlezen! Mijn ervaring is dat dit juist 
goed werkt om het gesprek te openen en de voorkennis te activeren. Mijn favoriete prentenboeken over 
een growth mindset en de leerkuil zijn: 

Luce straalt weer
 

Luce is een vuurvliegje en geeft licht als ze enthousiast is. Na de vakantie 
straalt ze op school, ze heeft zin om nieuwe dingen te leren. Na een tijdje 
dooft dit lichtje, want ze vindt het werk op school saai en ze doen steeds 

hetzelfde. Ze wil niet meer naar school! Gelukkig bedenken Luce, haar ouders 
en de leerkracht samen een manier waarop haar lichtje weer gaat schijnen.

val, sta op, schitter
 

Egel en Draak zijn vrienden. Egel is altijd zichzelf. Draak is eigenlijk een 
krokodil, maar hij vindt Draak stoerder klinken. Egel en Draak gaan samen 
op avontuur en er gebeurt van alles. Beide dieren gaan op hun eigen 
manier om met de uitdagingen.

laat maar los koala
 

Koala houdt van het leven hoe het is: lekker gewoon, zonder gekke dingen. 
Zijn plekje in de boom is van hem en dat houdt hij graag zo. Maar dan 

gebeurt er iets heel ergs: zijn boom valt om! Dan moet Koala wel loslaten. 
Hoe zal hij omgaan met verandering? 

de leeuw in de muis
 

Een kleine muis, die zich niet gezien en begrepen voelt, en een grote leeuw, 
die door iedereen gehoord wordt. De muis wil graag leren van de leeuw, 
maar wanneer ze dit doen blijkt het dat de leeuw stiekem ook een muisje is. 

je fantastische elastische brein
 

Dit boek gaat over growth mindset en je brein. Kinderen krijgen inzicht 
in het brein en de werking ervan door de feiten en grapjes die in het 

boek staan.  

meisje dat nooit fouten maakte
 

Isabella maakt nooit fouten, ze doet altijd alles perfect. Maar nadat ze 
bijna een fout maakt is ze enorm bang dat ze tijdens de voorstelling een 
fout zal maken… 
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joris puzzelt een dino
 

Joris is kampioen in alles: hij kan het allemaal. Hij wil uitzoeken hoe een 
dino in elkaar zit en verstopt zichzelf op de wc in het museum. Maar dan 
gaat alles fout: de dino valt uit elkaar en moet in één nacht tijd worden 

opgezet. Gaat dit Joris lukken?

kom mee, kees
 

Kikker Kees en zijn vader zijn onderweg naar een concert. Ze moeten 
doorlopen want ze komen bijna te laat. Ondertussen komt Kees van alles 
tegen, maar papa heeft daar geen tijd voor want hij heeft haast. In het 
boek ontdekt vader dat het ook heel leuk kan zijn om te kijken naar de 
kleine mooie dingen om je heen! 

coco kan het!
 

Coco is een vogel en voor haar is het tijd om uit te vliegen. Maar oh, wat 
is dat spannend! Wat als ze valt? Gelukkig heeft de moeder van Coco de 

beste raad en komt het allemaal goed.  

was ik maar
 

Alle beesten in dit boek zijn jaloers op wat een ander dier kan. De spin zou 
graag zoals het lieveheersbeestje zijn, de slak wil kunnen springen als een 
krekel, maar ze vergeten wat hen zelf zo bijzonder maakt! 

gewoon zoals je bent
 

Kleine Snuf de olifant kan niet in de rij lopen; er gebeurt ook zoveel! 
De prikhoorns van Gnoes, de poten van giraf en dan ziet hij Krokodils 

tanden… Een boek over jezelf zijn.  

kikker is kikker
 

Kikker kan erg goed zwemmen en springen, maar niet vliegen zoals Eend of 
lezen zoals Haas. Samen met zijn vrienden probeert hij of hij ook de andere 
dingen kan… Er volgt een mooi gesprek over jezelf zijn en houden van 
iemand zoals hij of zij is.


