“Plataan is een beginnende uitgeverij en viert dit jaar haar 3-jarig bestaan.
Met haar lesboeken en islamitisch geïnspireerde kwalitatieve
Nederlandstalige boeken voor jong en oud, wil Plataan actief en
verantwoord burgerschap stimuleren. Uitgeverij Plataan moedigt (jonge)
moslims aan om in dialoog te gaan, open te staan voor andere meningen en
vredevol met zichzelf en anderen samen te leven.”
Plataan brengt tegen het schooljaar ‘21 - ‘22 heel wat nieuws en daarom zijn we
ook enthousiast om hier een voorproefje te delen:
Wereldkind 6 leerwerkboek:
Wereldkind 6 Leerwerkboek kreeg een aangenamere lay-out en de inhoud werd actueler gemaakt. De
verbetersleutel is aangepast aan de nieuwe inhouden.

Wereldkind 5 leerwerkboek:
Bij Wereldkind 5 werd het handboek en het werkboek samengegoten in 1 boek in plaats van 2. Ook de
inhoud werd licht aangepast en we werken momenteel aan de verbetersleutel.
Wereldkind 3 leerwerkboek:
Deze boeken blijven onveranderd. Vanaf schooljaar ’22 - '23 zullen deze boeken in scha Allah herzien en
vernieuwd worden.

De wonderbaarlijke schepping van Allah
Deze serie telt momenteel 8 boekjes. In de boeken
nemen de schepselen (de kameel, de spin, de hop, ...)
de lezers op een boeiende manier mee in hun leven:
'Wie ben ik?', 'Waar leef ik?', 'Wat maakt mij
bijzonder?',...
Het zijn slechts enkele vragen waarop het dier op een
bijzondere manier antwoord geeft. De boekjes springen
tevens in het oog door de rijkelijke, prachtige
illustraties.

Badr en Saar
Leren lezen was nog nooit zo leuk als met de avonturen van Badr en Saar. Het boek
bundelt 5 avonturen van de 2 vriendjes en is geschreven volgens het officiële CITO
label AVI E3.

Samenwerking met Salaam Art
Vanaf dit schooljaar werkt Uitgeverij Plataan samen met de Salaam Art. Dit betekent onder andere dat wij
ook hun boeken beschikbaar stellen op onze website. Salaam Art richt zich vooral op kunst en
cultuureducatie.

Activiteitboeken
Plataan werkt mee aan een schoner milieu en het digitaal les geven. Daarom zijn we volop bezig met onze
leermiddelen te digitaliseren. Binnenkort zullen de activiteitenboeken en de LEGO-activiteiten, digitaal op
onze webshop beschikbaar zijn.
Op weg naar °Adn
Met “Op Weg Naar ˚Adn”
willen we de wereld van
verhaal,
fantasie
en
avontuur combineren met
het alledaagse leven van
een kleine moslim(a).
Zodat (voor)lezen niet
enkel
verrijkend
en
plezierig wordt, maar ook
een
herkenningspunt
vormt
voor
onze
kinderen.

Dit is een tipje van de sluier, achter de schermen werken we hard door aan interessante
projecten die we later zullen bekendmaken, in shā Allāh.

