
PE
T

T • R
U

BIN
S
T
E
IN

         H
E

T
 M

E
IS

JE
 DA

T
 N

O
O

IT
 F

O
U

T
E

N
 M

A
A

K
T

E

Isabella heeft nog NOOIT (echt waar, 
nog nooit!) een fout gemaakt ...

9 789461 182524In samenwerking met

“Wat leuk dat er nu een boek is voor kinderen waarbij een mindset shift wordt beschreven. Op een hele leuke manier worden 
kinderen meegenomen in een verhaal waarbij ze leren dat het niet alleen gaat om het dingen goed doen en dat fouten maken 
mag! Heel toegankelijk en herkenbaar voor kinderen. Een echte aanrader voor leerkrachten die in hun klas bewust bezig zijn 
met het gedachtegoed achter growth mindset.”
Belinda Herrewijn en Esther Monfils, De Praktijk4Kids in Alphen aan den Rijn (auteurs Breinhelden)

“Een mooi boek met prachtige illustraties die de belevingswereld laten zien van een meisje dat het gevoel heeft dat ze geen 
fouten mag maken. Het is een mooie eerste bewustwording voor kinderen die de druk voelen om ALTIJD-ALLES-METEEN 
goed te doen.”
Sandra van Aalderen, senior onderzoeker bij Hogeschool Saxion in Deventer
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De vrijdagmorgen  
begon zoals elke morgen voor Isabella.
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Ze trok twee dezelfde sokken aan.  
En natuurlijk strikte ze haar veters netjes. 
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Ze dacht eraan om haar 
hamster Harold zijn favoriete 
eten te geven: broccoli.

En ze smeerde precies 
evenveel pindakaas als jam 
op de boterhammen voor haar 
broertje Coen.
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Toen ze naar buiten liep om haar 
fans te begroeten, vergat ze niet 
om ‘goedemorgen’ en ‘dank je wel’ 
te zeggen. 
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Ze vroegen of ze haar bed had opgemaakt. “Ja, natuurlijk!”

Ze vroegen of ze vergeten was om haar huiswerk voor rekenen te maken. 
“Nee hoor!”

“Vanavond is de talentenshow, hoe gaat het daarmee?”, vroegen ze.  
“Ik ben er helemaal klaar voor!” zei Isabella met een glimlach, want ze 
had de show al drie jaar achter elkaar gewonnen. 
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Ze noemden haar 
het meisje dat nooit 
fouten maakt

omdat zij, zolang als 
mensen zich konden 
herinneren, 

nooit een fout 
maakte.

De meeste mensen in de stad kenden Isabella’s naam niet eens.
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Coen leek niet op Isabella.  
Hij maakte heel veel fouten.

Hij at zijn krijtjes op en tekende 
met zijn sperziebonen. 

Hij danste met zijn handen en 
speelde piano met zijn voeten.

Coen was dol op fouten maken!
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Op school was Isabella aan het koken met haar beste 
vriendinnen, Mouna en Sarah. Ze hadden vier eieren 
nodig voor hun geweldige rabarbermuffins.

Isabella liep naar de koelkast en voorzichtig koos ze 
de grootste, prachtigste eieren uit die ze kon vinden. 
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Isabella stond op het punt om haar eerste fout te maken ...

De eieren vlogen door de lucht. 

Op de terugweg gleed 
Isabella ineens uit.
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‘Dat scheelde niet veel!’, dacht Isabella.Maar dat 
gebeurde niet!
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De rest van de schooldag 
kon Isabella niet stoppen 
met denken aan haar 
Bijna Fout. 
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Bazalt voor beter onderwijs

Het meisje dat nooit fouten maakte is een uitgave van Bazalt. Met Bazalt realiseer je aantoonbaar 
beter onderwijs. Want Bazalt koppelt wetenschap aan de dagelijkse praktijk. We bieden werk
wijzen waarvan onderzoek bewijst dat ze effect hebben. 
Uitgebreide informatie staat op onze website: www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven

Bazalt heeft bovendien nog meer kinderboeken. Je vindt ze terug op www.bazalt.nl/kinderboeken

https://shop.bazalt.nl
https://shop.bazalt.nl/uitgaven/kinderboeken/


Het boek bestellen? 
Het meisje dat nooit fouten maakte is te bestellen 

via onze webwinkel. 

 

 
 

Wil je meer previews ontvangen meld je dan aan voor de  2 wekelijkse e-mailing. 

aanmelden 

Bazalt maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners HCO en RPCZ. 

Workshop of studiedag hierover? Dat is zo geregeld. 

Neem contact met ons op via dienstverlening@bazalt.nl.   

https://shop.bazalt.nl/uitgaven/boeken/408/het-meisje-dat-nooit-fouten-maakte?c=126
http://www.bazalt.nl/emailing
https://shop.bazalt.nl/uitgaven/boeken/408/het-meisje-dat-nooit-fouten-maakte?c=126
mailto:dienstverlening@bazalt.nl
https://shop.bazalt.nl/uitgaven/boeken/408/het-meisje-dat-nooit-fouten-maakte?c=126



