
Inventarisatie Kamishibai Vertelacademie 
(sept 2018) 
 
Vertelkastjes 
Er zijn vier vertelkastjes voor platen op A3 formaat (ca. 30*42cm) 
 
 Omschrijving Dikte Zijkanten Opmerkingen 
1 Blank hout Ruimte voor meerdere sets 2 zijden open 1 zijschuif ontbreekt 
2 Blauw Ruimte voor meerdere sets 1 zijde open geen afsluiting 
3 Blank hout Ruimte voor meerdere sets 1 zijde open  
4 Wit Dun, plek voor 1 set 2 zijden open  

 
Handleidingen en boeken 
Anansi is van alle tijden (5 exemplaren) 
Lesbrief, waar Anansi vandaan komt, inclusief verhalen en lessuggesties  
ABC 1997 (Advies- en BegeleidingsCentrum voor het onderwijs in Amsterdam) 
 
Kom op vertel eens (2 exemplaren) 
Caribische verhalen met lessuggesties. Bijbehorende materialen .  
1991  
 
Kamishibai, de magie van het Japanse Verteltheater - Olga Orman 
Uitleg/tips hoe met kamishibai te vertellen  
ABC 1995  
 
Verhalen, vertellen  
Boekje met essays n.a.v. symposium, met christelijke invalshoek  
VU Uitgeverij, 1985  
 
De hodja en Jan Klaassen - en andere interkulturele voorleesverhalen  
Verhalen en lessuggesties  
Centrum onderwijs anderstaligen, 1984  
 
Vertelsels en verhalen van Marokko - Jean-Paul Tauvel  
Djeha, jakhals en andere verhalen  
 
Hoca en de zure bommen 
Boekje in eenvoudig Nederlands   
 
Overig 
(Kopieerbare) bouwplaat om een kamishibai te maken van een A4 (voor kleine 
plaatjes ter grootte van een ansichtkaart). 
ABC  
 
  



Vertelplaten voor kamishibai 
De titels in onderstaande tabel zijn geschikt voor een (A3) vertelkastje. 
 
# Titel Auteur/illustr. Tekst Opmerkingen 
1x - Dagmar Stam - Titel onbekend 
1x Boris zoekt de lente - achterop 1 plaat, inclusief A4 met 

suggesties 
4x De muis en de leeuw (fabel) - - 1 plaat met 4 kleine 

afbeeldingen 
2x De krekel en de mier (fabel) - - 1 plaat met 4 kleine 

afbeeldingen 
2x De haas en de schildpad 

(fabel) 
- - 1 plaat met 4 kleine 

afbeeldingen 
2x Mier, vogel, eend, man (fabel) - - 1 plaat met 4 kleine 

afbeeldingen 
1x De vos en de raaf (fabel) - - 1 plaat met 4 kleine 

afbeeldingen 
1x De dorstige kraai (fabel) - losse tekst afbeelding klopt niet met 

tekst? 
2x Spaghetti met dropveters  boekje  
1x Hoe Anansi het tumbafestival 

won 
- boekje  

2x Hoe Anansi de ogen van de 
koning opende 

- - Hermine kan tekst 
aanleveren 

10x De verre reis naar heel 
dichtbij 

Jos van Hest en 
Zheng Gu 

papiamento 
en NL 

 

1x Badger’s bring something 
party (Het verrassingsfeestje) 

Hiawyn Oram  
Susan Varley 

-  

1x Max en de maximonsters Maurice Sendak -  
1x Dat lust ik niet Rindert 

Kromhout 
Japans, NL 
op los vel 

Afwijkende (Japanse) maat 

1x De mus met de afgeknipte 
tong 

- Engels Afwijkende (Japanse) maat 

1x Roodkapje - - 1 plaat, A3 kopie van 
illustratie met personages 
met donkere huidskleur  

1x Sneeuwwitje - - idem 
1x Hans en Grietje - - idem 

 
Andere vertelplaten 
Map met 10 Russische sprookjes, met ieder 1 vertelplaat, rechtopstaand A3, incl. 
tekst. 
 
 


