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Met 1001 verborgen regels heeft uitgeverij Pica zopas een nieuw deel toegevoegd aan haar indrukwekkende reeks
hulpwaaiers. En het is niet zomaar een nieuw deel geworden. Waren de andere hulpwaaiers telkens van een
hoogstaande kwaliteit, dan heeft 1001 verborgen regels de standaard nog hoger gezet. De aandachtige lezer van deze
boekenblog zal ongetwijfeld meteen doorgehad hebben dat ik in het verleden reeds een boek en verschillende
dagkalenders onder nagenoeg dezelfde titel, Verborgen regels, heb besproken. Deze hulpwaaier is als de sluitsteen van
een zorgvuldig opgebouwde gewelf. Hij bundelt de expertise die in het boek en de verschillende dagkalenders aanwezig
was en geeft ze een nieuwe dimensie. Want een samenvatting kun je 1001 verborgen regels niet noemen. De opzet is
wel dezelfde gebleven: kinderen, jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben om de sociale regels rondom zich
aan te voelen of te ‘lezen’ (vb. kinderen en volwassen met adhd, een stoornis in het autismespectrum, het syndroom
van Gilles de la Tourette), aan de hand van tips en informatie helpen om zich in hun sociale leven staande te houden.

De hulpwaaier organiseert de verschillende tips, eyeopeners en energizers rond de volgende thema’s:

 Afspraken maken, inplannen en op tijd zijn
 Naar de arts of hulpverlening
 Badkamer, toilet en hygiëne
 Boos, ruzie en gedoe
 Eten en drinken, gezond én lekker!
 Feestdagen en bijzondere dagen van januari tot en met december
 Feestje
 Grapjes, plagen en pesten
 Huisdieren en andere dieren
 Kleding, van ‘hip en modieus’ tot ‘wat een gedoe’
 Iets (uit)lenen, hoe werkt dat eigenlijk?
 Omgangsvormen, met elkaar omgaan en gedrag in sociale situaties
 Opruimen, het kan handiger!
 Overprikkeling, onderprikkeling en sensorische integratie, hoe werkt dat?
 School
 Slapen en logeren
 Sociale media en internet (mediawijsheid)
 Spelletjes en spelen, winnen en verliezen
 Sporten
 Spreekwoorden en gezegdes, best ingewikkeld!
 Tijd
 Vakantie!
 Van alles wat, handige tips en tricks
 Verkeer
 Verliefd
 Vriendschap
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 In de winkel
 Energizers, nadenkers en fijne spreuken

De hulpwaaier spreekt de lezer consequent in de jij-vorm aan en gebruikt daarbij een zeer toegankelijke en eenduidige
taal. Dit maakt hem ook bij kinderen uit het basisonderwijs zeer bruikbaar.

Heel bijzonder is dat deze hulpwaaier (aan dezelfde verkoopprijs) ook beschikbaar is in een zwart-witversie voor die
kinderen en volwassenen die te veel geprikkeld zouden worden door de gekleurde versie. Als bewuste keuze van een
uitgever kan dat tellen! Ook hier werd een nieuwe standaard gezet!

Om te besluiten citeer ik graag nog een van de ‘slimme spreuken’ uit deze hulpwaaier:

Stille hints spreken geen verstaanbare taal,
woorden die duidelijk zijn wel.

Een uitgave met een hart!


