
Boeken voor kinderen van gescheiden ouders en hun ouders

Bode, A. de Maar jij blijft mijn papa

Bon, A. Als je ouders gaan scheiden

Browne, A. Ze kwamen logeren… en gingen niet meer weg

Cole, B. Twee van alles

Delfos, M. Communiceren met kinderen 

Delfos, M. Luister je wel naar mij (gespreksvoering kinderen 4 en 12 jaar)

Delfos, M. Ik heb ook wat te vertellen (gespreksvoering pubers en 

adolescenten)

Delfos, M. Ik ben aan ze gehecht (hechtingsproblematiek) 

Delfos, M. Van alles twee, wat scheiding doet met jonge kinderen

Delfos, M. Zoek de verschillen, verschillen tussen jongens en meisjes

Delfos, M. Ontstaan van problematiek bij kinderen

Delfos, M. Een vreemde wereld, over autismespectrumstoornissen

Driessen, L. Kinderen en echtscheiding, werkboek voor kinderen van 

gescheiden ouders

Dros, I. De blauwe stoel, de ruziestoel

Elias, B. Altijd is voor altijd

Gun, F. van der en Jong L. de Kiezen voor het kind

Heffels, A. Ik heb al een vader

Ik & Zo Praktisch boekje voor kinderen met gescheiden ouders

Jong-Kruiswijk M. de Stiefgezin een ander begin

Leach, N. Papa's nieuwe vriendin

Lichtenbelt, R. Scheidende ouders en hun kinderen, de periode voor en na de 

scheiding

Lockhorn, E. Eten je stiefmoeders je op? Kinderen over hun nieuwe ouders

Masurel, C. Ik woon in twee huizen

Mulders A.van Tweespalt

Osman, T. Wanneer komt papa terug?

Polak, E. Alles mag

Puts, V. Uit elkaar

Smulders-Groenhuijsen, L. En ze leefden nog lang en gelukkig

Sprangenberg, B. en Vent, M. De koning trok uit om de draak te doden

Spruijt, Ed Scheidingskinderen

Steinwart, A. Mam, wordt nou eens verliefd

Swet, J. van Kinderen en ouders na een scheiding

Swet, J. van Mijn ouders gaan scheiden. En ik dan?

Teyber E. Kind van gescheiden ouders, kind van de rekening

Voigt, C. Van kwaad tot erger

Vos, C. Scheiden met je ex, toch samen goede ouders
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