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Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs / Odice en 

Huis van het Nederlands. - [S.l.]: Huis van het Nederlands Oost-

Vlaanderen, [s.a.]. - 21 p. 

URL: https://docplayer.nl/7925037-Communicatie-met-anderstalige-

ouders-in-het-basisonderwijs.html 

Vindplaats Antwerpen: URL ; dg 6 comm  

Vindplaats Turnhout: URL  

 
Voor basisscholen is ouderbetrokkenheid een must. Alleen is het niet altijd evident om die 
ouderbetrokkenheid te realiseren. Een goede communicatie is essentieel. In de context van 
een meertalig Vlaanderen lijkt dit voor sommige scholen echter een heel moeilijke opdracht. 
Daarom ontwikkelde het Huis van het Nederlands samen met het Oost-Vlaams 
diversiteitscentrum een brochure die hun expertise en ervaringen bundelt. Zo willen ze de 
basisscholen ondersteunen in een duidelijke communicatie met alle ouders. 
 

Didactief. Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk / [s.n.]. - 
Meppel: Uitgeverij School,  [s.a.].. - ISBN: 1572-4085: 44,50 euro  
URL: http://www.didaktief.nl 
Vindplaats Antwerpen: dg 1 dida ; 

  
Het maandblad Didaktief stelt zich ten doel actuele 
onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor een groot 
onderwijspubliek. Daarnaast wil het blad het debat voor het 
onderwijs stimuleren.  
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Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal. 
[Pedagogisch cahier] / Coenen, Sofie; Michiels, Sofie; Steenackers, Geert; 
Taveniers, Chris; Vandenbroucke, Hugo. - Brussel: Politea, 2018. - 127 p.. 
- ISBN: 9782509032690: 17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 ande  

 
Dit pedagogisch cahier bevat tips en praktijkvoorbeelden om zelf goed 
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs te 
organiseren. Het vertrekt vanuit de GO! visie, zoomt in op de wettelijke 
bepalingen, hoe je het onthaalonderwijs kan organiseren, vertelt over het 

onthaal, de inschrijving en intake, beschrijft de competenties van de anderstalige nieuwkomers, 
hoe je het werkplan en groeipad AN kan opstellen, welke basisleervragen AN er zijn om de 
klasleerkracht te helpen de anderstalige nieuwkomer verbinding te laten maken met de 
klasgroep en het curriculum, enkele didactische wenken bij taalleren en tot slot een bibliografie 
en nuttige websites. 
  
 

FONS 7: thema meertaligheid / [s.n.]. - [S.l.]: Die Keure, 2018.  
URL: http://tijdschriftfons.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons ;  
Vindplaats Turnhout: ro 6 fons  

 
FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- 
en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te 
raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar 
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de 

hoogte wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en onderwijs. Aan bod komen 
o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,...  
 

Portaal : praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs / Paus, Harry; Van 
den Brand, Adri; Bacchini, Sylvia; Dekkers, Rikky; Hofstede, Dory; 
Markesteijn, Casper; Meijer, Hans; Pullens, Theo; Vandommele, Goedele. 
- Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2018. - 520 p.. - ISBN: 978-90-469-0576-0: 
42,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 port  

 
Portaal is hét praktische taaldidactiekboek dat een portaal biedt naar de 
wereld van het taallerende kind. Het boek gaat over de wijze waarop je als 
leerkracht elke leerling tijdens de basisschoolperiode kunt begeleiden in 

zijn of haar talent. In de eerste hoofdstukken worden algemene aspecten van taalonderwijs en 
taal behandeld vanuit het perspectief van de basisschoolleraar. Daarna komt aan de orde hoe 
kinderen taal verwerven en ontwikkelen. Vervolgens zijn acht hoofdstukken taaldidactisch van 
aard, waarbij per hoofdstuk steeds een taaldomein of taalthema is uitgewerkt. Tot slot zijn er 
hoofdstukken over taal in samenhang en taalbeleid opgenomen. Dit is de vijfde herziene druk 
van het boek. Goed taalonderwijs sprankelt, is kind- én doelgericht, en is interactief 
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taalontwikkelend. Deze en andere uitgangspunten geven deze vijfde, herziene druk een 
duidelijke kleur. Het boek biedt: Een heldere structuur in het boek én binnen de hoofdstukken; 
Aparte aandacht voor het jonge en oudere kind; Verbreding en verdieping via een 
ondersteunende website; Alle begrippen van de kennisbasis voorzien van toelichting en 
oefeningen om deze begrippen te leren; Aandacht voor leerkrachtvaardigheden.  
 

Toolbox voor een gedragen taalbeleid / Bos, Tine; Exelmans, Petra; 
Gielen, Karolien; Claesen, Joke. - Brussel: Politeia, 2018. - materialenbox 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 tool  

 
Van 2016 tot 2018 gingen de auteurs met 10 Limburgse basisscholen aan 
de slag om samen een gedragen en kwalitatief taalbeleid te ontwerpen, 
op maat van iedere school. Deze toolbox bevat negen methodieken die je 
kan gebruiken om met heel je team aan de slag te gaan. De methodieken 
ondersteunen zowel de talige als de beleidsmatige insteek. Deze 

methodieken met bijhorende materialen vin je terug in de toolbox: bingospel, post-it-methode, 
muurtje bouwen, metafoor, coöperatief taalbeleid, mijn taalverhaal, placematmethode, 
hoekendebat en samen groene actie kiezen.  
 

Halal of niet? : alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen 
beantwoord / Benhaddou, Khalid; Le Roi, Emilie. - Gent: Borgerhoff & 
Lamberigts, 2018. - 253 p.. - ISBN: 978-90-8931-875-6: 22,99 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 hala  
Vindplaats Turnhout: ro 3 hala  

 
Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen ... 
hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen 

die een religie als islam oproept. Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en 
waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet te komen op school? Wat met de 
vraag naar gescheiden zwemmen, hoofddoeken, halal eten, islamitische feestdagen? In 
hoeverre hou je rekening met de islam in de inhoud van de leerstof? Wat zijn mogelijke tekenen 
van radicalisering en hoe ga je daarmee om? Khalid Benhaddou, imam en 
deradicaliseringsexpert, legt uit wat de religieuze en culturele achtergrond en waarde is van 
wat (sommige) moslims vragen of hoe ze zich gedragen. Emilie Le Roi werkt als 'aanspreekpunt 
 
Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context / Timmerman, Christiane; Clycq, 
Noël; Segaert, Barbara; Van Avermaet, Piet; Sierens, Sven; Roosens, Eugeen. - Gent: Academia 
Press, 2012. - 236 p.. - ISBN: 978-90-382-1903-5: 22,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cult  
Vindplaats Turnhout: ro 1 cult  
 
De samenleving en ook het onderwijspubliek worden steeds meer divers. Hoewel ons 
onderwijssysteem bekend staat als één van de beste ter wereld, is de kloof tussen leerlingen 
die zeer goed en zeer slecht presteren groot. Een meerderheid van de slechtst presterende 
leerlingen zijn jongeren met migratieachtergrond. De aanpak die scholen gaandeweg hebben 
ontwikkeld voor etnisch homogene klassengroepen blijkt niet meer toereikend. De etnisch-
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culturele en sociaaleconomisch heterogene samenstelling van de schoolpopulatie stelt nieuwe 
uitdagingen aan ons democratisch onderwijsproject. In dit boek maken gevestigde 
onderzoekers kanttekeningen bij het maatschappelijk debat en presenteren jonge 
wetenschappers de resultaten van hun onderzoek naar de ervaringen van ouders van 
verschillende etnisch-culturele achtergronden en de invloed van de schoolomgeving. Dit boek 
is het resultaat van het onderzoeksseminarie Cultuuroverdracht en onderwijs in een 
multiculturele context die UCSIA en het Xaveriuscollege Borgerhout in februari 2011 
organiseerden. 
 

JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en opleiding / [s.n.]. - Baarn: Bekadidact, [s.a.].. - ISBN: 
0165-6260: 48,50 euro  
URL: http://www.jsw-online.nl 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw ; TABLETS  
Vindplaats Turnhout: TABLETS  

 
'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs en 
speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch in 

gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot wereldoriëntatie en expressie. 
Vakoverschrijdend vindt u er van het nieuwe leren tot didactiek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Verder een maandelijkse praktijkbijdrage met kopieerbare werkbladen en 
handige lessuggeties. Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".  
  

Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - Amsterdam: 
Vereniging van Leraren in Levende Talen, [s.a.].. - ISBN: 1566-2705: 
100,00 (met tijdschrift) euro  
URL: http://www.levendetalen.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve  

 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 
materiaalbesprekingen, info over literatuur,...  

 
 

 
Onderwijskrant / [s.n.]. - Betekom: Noël Gybels, [s.a.].: 16,00 euro  
URL: http://www.onderwijskrant.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ond  
 
Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en kritische reflecties over onderwijs en 
onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een 
directe neerslag of weergave van opvattingen en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt 
met medewerking van praktijkmensen en van medewerkers uit de lerarenopleidingen en de 
pedagogische en wetenschappelijke centra. Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met 
redactieleden uit de drie onderwijsnetten. 
  
 

http://www.jsw-online.nl/
http://www.levendetalen.nl/
http://www.onderwijskrant.be/


7 
 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg / [s.n.]. - Antwerpen: 
Garant, [s.a.].: 32,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 zorg  

 
'Zorgbreed' is een tijdschrift rond integrale leerlingenzorg en 
leerbegeleiding. Het wil leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere 
betrokkenen ondersteunen bij de begeleiding van alle leerlingen, met of 
zonder specifieke behoeften. Thema's zijn ondermeer: praktijkverhalen 
over zorgverbreding en inclusieprojecten, modellen, conflicthantering, ict 
en zorgverbreding, kansarmoede, ADHD, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

psycho-educatie, remediërende methodieken, pioniers in het werkveld, preventie.  

 
Laaggeletterd in de Lage Landen. Hoge prioriteit voor beleid / Bohnenn, 
Ella; Ceulemans, Christine; Van de Guchte, Carry; et al.. - Den Haag: 
Nederlandse Taalunie, 2004. - 64 p., met: literatuurlijst. - ISBN: 90-
70593-05-X: 0,00 euro  
Vindplaats Antwerpen: bl 1 laag  

 
Uit een recent internationaal onderzoek naar geletterdheid van 
volwassenen bleek dat ongeveer een op de tien volwassenen in Nederland 
en een op zeven in Vlaanderen functioneert op een laag niveau van 
geletterdheid. Daarbij gaat het om volwassenen die grote moeite hebben 

met alledaagse schriftelijke taken. In dit rapport wordt onder meer beschreven welke eisen de 
samenleving aan geletterdheid stelt, en dat die de laatste decennia sterk zijn gestegen. Bij 
laaggeletterdheid gaat het voor een deel om volwassenen die te weinig onderwijs hebben 
gehad om op een voldoende hoog niveau geletterd te worden (veel allochtonen) en voor een 
deel om volwassenen die problemen hebben gehouden met lezen en schrijven (allochtonen en 
autochtonen). Ook wordt in enkele portretten geschetst wat volwassenen in verschillende 
contexten tegenkomen aan geschreven taal. In het rapport wordt geconstateerd dat veel van 
die volwassenen niet bereikt worden in de volwasseneneducatie, dat er meer impulsen nodig 
zijn, dat de volwasseneneducatie alleen het probleem van laaggeletterdheid niet kan oplossen 
en dat er meer samenwerking nodig is tussen verschillende actoren in de samenleving.  
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Jdeme ven [buiten gaan] / [s.n.]. - Praag: Fortuna Libri, 2017. - [12 p.]. - ISBN: 9788075461100 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 jdem  
'Buiten gaan', een kartonboekje in het Tsjechisch over de dingen die je buiten ziet: een boom, 
een auto, de zon ...  
 

Mijn huis, Jouw huis / Schmidt, A.M.G.; Hoekstra, Han G.; 
Westendorp, Fiep. - Amsterdam: Joods Historisch Museum, 2008. 
- 107 p., met: cd. - ISBN: 978-90-9023286-7: 19,50 euro  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 mijn  
 
Mijn Huis, Jouw Huis bevat van oorsprong Nederlandse teksten, 
die zijn vertaald naar het Engels, Hebreeuws en Arabisch. 
Illustraties van Fiep staan centraal in Mijn Huis, Jouw Huis, naast 

de gedichten en verhaaltjes van Annie M.G. Schmidt. Verder bevat het boek nog recepten uit 
diverse culturen, een spel met de verschillende talen en Dikkertje Dap op CD, gezongen in het 
Nederlands, Arabisch, Hebreeuws en Engels. Het is bedoeld voor kinderen die zelf kunnen 
lezen, of voorgelezen worden, maar ook volwassenen zullen genieten van de geweldige 
vertalingen van de vaak bekende gedichten.  
 

Dag Jules! Doeplaten 1 / Berebrouckx, Annemie. - 
Antwerpen: Zwijsen, 2012. - doos met 10 
doeplaten, opbergdoos met verschillende 
magneetplaatjes en houten magneetstokje. - (Dag 
Jules!). - ISBN: 9789055355846: 188,00 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.1 dagj  

 
Samen met je kleuters praten, kijken, vragen stellen, 
doen, zoeken én oplossen, dat doe je met de 

interactieve doeplaten van Dag Jules!. Bij elk thema is een plaat uitgewerkt. Het aanbod is heel 
divers: er zijn pop-upplaten, grote puzzels en platen met magneten, met schuifbuttons, met 
flapjes, luikjes en gaatjes. En niet te vergeten: een plaat met een vishengel, een plaat met een 
zaklamp en een plaat met speciale folie...  
 
Dag Jules! Doeplaten 3 / Berebrouckx, Annemie. - Antwerpen: Zwijsen, 2012. - doos met 10 
doeplaten, opbergdoos met verschillende magneetplaatjes. - (Dag Jules!). - ISBN: 
9789055355860: 188,00 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.1 dagj  
Bespreking zie vorige  
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Voorleesapp / Narrata vzw. - Rotem: Narrata vzw, 2018. - 9 p. 
URL: https://www.narratavoorleesapp.be/#/login  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.1 voor  
 
De voorleesapp van Narrata staat gratis ter beschikking van alle voorlezers 
(kinderdagbegeleiders, ouders, grootouders, onthaalouders, bibliotheekmedewerkers, 
leerkrachten, .). In deze app kunnen voorlezers hun voorleessessies beheren en 
voorleeservaringen delen met andere voorlezers. Op de leesplank van Narrata worden leuke 
voorleesboeken in de kijker gezet. De app is gekoppeld aan de databank van Cultuurconnect 
(koepel van bibliotheken).  
 

Die vier. Het leukste letterkwartet / Stut, Mirte; van Donkelaar, 
Geurt. - Haarlem: Gottmer, 2016. - 80 kaarten. - ISBN: 
9789025766504: 10,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 diev  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.2 diev  

 
In dit doosje zitten twee educatieve kwartetspellen. Een basisset 
(de gele kaarten) en een vervolgset (de roze kaarten). Elk kwartet 

bestaat uit vier woorden die eenzelfde letter of klank delen, zoals aarde, drop, duif en drumstel, 
of tent, thee, tulp en motor, of beer, bloem, krab en ballon, of koek, kwast, kachel, kuiken, met 
telkens een duidelijke foto erbij. Spel voor kinderen die net leren lezen of geboeid en geprikkeld 
zijn om woorden en letters te ontdekken.  
 

So Much More than the ABCs : The Early Phases of Reading and Writing / 
Schickedanz, Judith; Collins, Molly. - Washington: NAEYC, 2013. - 214 p.. - 
ISBN: 9781928896883: 45,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 somu  

 
Het aanwakkeren van de lees- en schrijfgoesting van kinderen is net zo 
belangrijk als het helpen van kinderen bij het ontwikkelen van de 
noodzakelijke inzichten en vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen 
en schrijven. Zonder motivatie zullen kinderen relatief weinig lezen en 

schrijven en alleen wat en wanneer ze moeten lezen en schrijven. Dit boek behandelt: wat 
kinderen in deze eerste jaren moeten leren, de strategieën die leerkrachten kunnen gebruiken 
om kinderen te helpen deze fundamenten te verwerven, de kenmerken van opkomende 
geletterdheid en taalverstaanbaarheid en -vaardigheden, hoe de fysieke omgeving in 
klaslokalen voor jonge kinderen, kleuterscholen en kinderdagverblijven inrichten om het leren 
van talen en geletterdheid te ondersteunen. Leerkrachten en gezinnen kunnen dit boek 
gebruiken om jonge kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om later succesvol te leren lezen en schrijven. 

https://www.narratavoorleesapp.be/#/login
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Toverversjes : 60 geïllustreerde versjes voor kleuters / Vanleeuw, 
Hanne. - Averbode: Averbode, 2018. - 53 p.. - ISBN: 9782808101592: 
49,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.4 tove  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.9.4 tove  

 
Een verzamelmap met 60 versjes verdeeld over zeven thema's: Op 
school en in de bibliotheek, De natuur en de seizoenen, Dierenplezier, 

Feest!, Ik en de anderen, Mijn lichaam, Er was eens ... Ze gaan vaak over alledaagse, maar 
bijzondere gebeurtenissen die zich afspelen in het leven van peuters en kleuters. Andere 
prikkelen dan weer hun fantasie. Om voor te lezen of op te zeggen én om naar te luisteren, 
maar ook om naar te kijken. Zelfs al weten kinderen niet altijd wat alle woorden van het versje 
betekenen, ze vangen ze op en zeggen ze na. Versjes bevorderen dan ook op een prettige 
manier de taalontwikkeling van peuters en kleuters. Bovendien kunt u ze op elk moment van 
de dag inpassen in het klasgebeuren. Hoe vaker u versjes herhaalt, hoe sneller de kinderen ze 
ook kennen. Voor taalzwakke en anderstalige kleuters vormen die herhaling en het speelse 
karakter van de versjes uitstekende hulpmiddelen om hun woordenschat uit te breiden.  

 

Pamietnik Blumki / Chmielewska, Iwona. - Warschau: Media Rodzina, 

2011. - 62 p. (prentenboek), 14 p. (vertaling), 8 p. (lessuggesties). - (O 

Mundo, een kleine wereldbibliotheek). - ISBN: 978-83-7278-572-5: 225 

EUR (pakket van 13 prentenboeken)  

Doelgroep: 7-12 jaar  

URL: http://omundo.be/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 omun  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 omun  

 

Warschau, eind de jaren dertig, begin de jaren veertig. In de Krochmalnastraat 92 staat het 

weeshuis van Dokter Korczak. Eén van de wel 200 kinderen in het weeshuis heet Blumka. Zij 

vertelt in haar dagboek in woord en in beeld over het leven en over de andere kinderen in het 

weeshuis. Over Zygmus die altijd honger heeft en zelfs levertraan lekker vindt en Pola die een 

erwt in haar oor stopte en Szymek die de meeste uien kan pellen. En natuurlijk vertelt ze ook 

over Onze Dokter die vindt dat je kinderen de waarheid moet vertellen, dat kinderen even 

belangrijk zijn als volwassenen, dat jongens af en toe als het echt niet anders kan mogen 

vechten en nog zoveel meer. Tot de oorlog uitbreekt en Blumka niet langer in haar dagboek 

kan schrijven. Op de website kan je het boek in de originele taal beluisteren.  

 

 

http://omundo.be/
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Zomerbingo theaterlezen / van Wel, Erik. - Dordrecht: De Inktvis, 2015. - 1 gelamineerde 

pagina. - (Applaus voor jou!) 

Doelgroep: 7-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 zome  

 

Een bingo met verschillende aandachtspunten en tips om het theaterlezen te oefenen.  

 

Daar is reus Rom!: Coöperatief leesspel voor beginnende lezers / 

Goekint, Céline; Van Den Driessche, Isolde. - Sint Niklaas: Abimo, 

2017.. - ISBN: 9789462344303: 50,00 EUR  

Doelgroep: 5-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 daar  

 

Daar is reus Rom! is een coöperatief spel voor aanvankelijk lezen. 

De opdrachtkaarten op verschillende niveaus trainen de 

leesvaardigheden bij jonge kinderen. Zo kan elke speler op zijn of haar niveau oefenen. De 

spelers overleggen en werken samen om reus Rom uit het kabouterdorp te houden. Kunnen ze 

samen de reus verslaan? Er zitten 200 opdrachtkaarten in de doos om te werken aan: Woord- 

en letterspel, Rijm en wisselrijtjes, Creatief spel, Van lettergrepen naar lezen en Schrijven. Daar 

is reus Rom! kan op 4 verschillende niveaus gespeeld worden afhankelijk van het niveau van 

elk kind. De opdrachtkaarten hebben een duidelijke niveaudifferentiatie, waardoor coöperatief 

samenspelen mogelijk wordt: van beginnende geletterdheid tot aanvankelijk lezen op AVI E3. 

Doelgroep: kleuters en eerste graad lager onderwijs. Ideaal om in te zetten als remediëring of 

verrijkingsmateriaal binnen de taallessen, hoekenwerk, tutorlezen, brugactiviteiten kleuter - 

lagere school, zelfstandig werk, …  

  

Leesheld. Rijmgeheim. Hoor- en leesspelletjes met één- en 

tweelettergrepige woorden / Wille, Riet; Van Durme, Leen. - Kalmthout: 

Abimo, 2017. - 136 p.. - ISBN: 9789462346000: 45,00 EUR  

Doelgroep: 5-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lees  

 

Rijmgeheim is een bundel met hoor- en leesspelletjes met één- en 

tweelettergrepige woorden. Leerlingen kunnen rijmen met de steun van 

illustraties, zelf rijmwoorden zoeken en zinnen aanvullen. De woorden in de oefeningen sluiten 

aan bij AVI Start, M3 en E3. Het boek hanteert een stapsgewijze opbouw. Het begint met 

woorden met één klinker en één medeklinker (km en mk), vervolgens woorden met meerdere 

medeklinkers (mkm, mmkm en mkmm) en uiteindelijk woorden met twee lettergrepen. Het 

boek is geschikt voor kleuters uit groep 2 (auditieve deelvaardigheden), alle beginnende lezers 

uit groep 3-4; als extra oefening voor beginnende lezers die niet zo snel tot lezen en schrijven 

komen; en als verrijking voor beginnende lezers die extra uitdaging nodig hebben.  
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Jasmin en de sleutel / Jongbloed, Annemarie; Zee, Elisa. - Amsterdam: 

Eenvoudig Communiceren, 2018. - 36 p.. - (Mijn klas). - ISBN: 

9789086963584: 8,95 EUR  

Doelgroep: 9-14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 mijn  

 

De klas krijgt een invalmeester. Hij heet Joost en hij doet niet aardig. 

Zonder dat de kinderen het afgesproken hebben, gaan ze hem voor de gek 

houden. Mijn klas is een reeks makkelijk te lezen verhalen voor kinderen vanaf ongeveer tien 

jaar die pas kort Nederlands lezen.  

  

(Ta)aliens / Baelemans, Jolien. - Kontich: Level 21, 

2018., bevat: spelregels, spelbord, 4 pionnen + 1 

komeet + 5 voetjes, dobbelsteen, 5 x 4 sterren, 25 

komeetkaartjes, 7 doosjes per niveau (dat zie je aan het 

aantal sterretjes op de achterkant van de kaartjes) 1:73, 

2:75,3:75,4:75, 5:74,6:75,7:75: 64,50 EUR (basisdoos 

met 1 set: 39,50 EUR/ per extra set 5,00 EUR)  

Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.3 taal  

 

Taaliens is een educatief bordspel rond taal en spelling. Aan de hand van de aliens leren de 

kinderen spellen of oefenen ze nieuwe woordenschat in. De leerinhoud is afgestemd op de 

verschillende leerplannen maar niet methode-gebonden. Afhankelijk van de gekozen 

kaartenset oefenen ze op: schijven of lezen van de aangeboden woordenschat. Er zijn aparte 

sets per leerjaar! Beschikbare pakketten: Spelling 1e tot 6e leerjaar (afzonderlijk per klas)  

 

iMATerials / Thomas More Vorselaar. - Vorselaar: 

Thomas More, 2017. -  

Doelgroep: 7-12 jaar  

URL: http://imaterials.weebly.com/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 imat ;  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.8.3 imat  

 

iMATerials zijn materialen die ondersteuning bieden 

voor meertalige leerlingen tijdens de rekenlessen in het lager onderwijs. Ze krijgen hierbij de 

kans om de rekentaal op een leuke manier te oefenen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om 

het als individueel hulpmiddel te gebruiken. Bevat taalfiches met vertalingen van wiskundige 

termen in het Albanees, Arabisch, Bulgaars, Dari en Farsi, Engels, Pools, Portugees, Roemeens, 

Russisch, Spaans en Zweeds. IMAT-abc is een selectie van de belangrijkste begrippen voor het 

lager onderwijs. Kwartimat is een kwartetspel in het Arabisch en Nederlands. Domimat is een 
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dominospel in het Engels en Nederlands. Dit materiaal werd ontwikkeld door 

laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding te Vorselaar, in samenwerking met het HIVSET. 

Eerder werd er al materiaal voor het secundair onderwijs ontwikkeld binnen het project 'Op 

iMAT kan je rekenen'.  

Rekenkist Nieuwkomers / Roerdink, Dianne; Brouwer, Evelien. - [S.l.]: Het ABC, 2018. 

Doelgroep: 7-18 jaar  

URL: https://www.lowan.nl/lesmateriaal/rekenkisten/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 reke  

 

De rekenkisten zijn ontwikkeld voor nieuwkomers die nog geen onderwijservaring hebben. Bij 

de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 9 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden 

via LOWAN. Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van 

de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. 

Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor 

verschillende strategieën voor nieuwkomers en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de 

inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.  

 

Wolfje, wolfje, hoe laat is het? Oefenspel kloklezen / 

Baelemans, Jolien. - Kontich: Level 21, 2018., bevat: 

spelregels, spelbord, 4 x 4 pionnen, dobbelsteen, 45 

wolvenmunten, 45 wovenkaartjes, 6 sets met 36 

kaartjes per niveau (dat zie je aan kleur: bordeaux is 

digitaal/oranje analoog en aantal schaapjes): 39,50 EUR  

Doelgroep: 7-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 wolf  

 

Dit spel is bruikbaar in heel de lagere school, afhankelijk van welke set je kiest! Volgende 

vaardigheden worden aangeleerd en ingeoefend: uur en half uur / kwartier en 5 minuten / tot 

op de minuut precies en dit zowel analoog als digitaal.  

 

ISK leerlijn alfabetisering / ITTA. - [S.l.]: Itta, 

2018. - 44 p. 

Doelgroep: 13-18 jaar  

URL: https://www.wikiwijs.nl/startpagina/vo-

isk/#2 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 ISKl  

 

De Leerlijn alfabetisering ISK is een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en 

andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn 

https://www.wikiwijs.nl/startpagina/vo-isk/#2
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/vo-isk/#2
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streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor 

passende lesmaterialen te vinden. De Leerlijn Alfabetisering ISK is te vinden op Wikiwijs. Apart 

beschreven zijn de woorden die leerlingen eerst moeten leren om een goede start te kunnen 

maken in de ISK: een startwoordenlijst van 100 woorden en een basiswoordenlijst van 600 

woorden. Ook andere startdoelen zijn apart beschreven: voor verstavaardigheid, 

uitspraakvaardigheid en digitale vaardigheden. De leerlijn alfabetisering is ontwikkeld door het 

ITTA in samenwerking met een expertteam van ISK-docenten en Schoolinfo.  

 

Elena in het pretpark / Eppinga, Mirjam; Zee, Elisa. - Amsterdam: 

Eenvoudig Communiceren, 2018. - 36 p.. - (Superrr; 2). - ISBN: 

9789086963591: 8,95 EUR  

Doelgroep: 12 -18 jaar  

URL: http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-

fictie/leesboeken-okan-superrr  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 supe  

 

De collega's van supermarkt De Giraf besluiten op een vrije dag naar het pretpark te gaan. Elena 

vindt het spannend, een uitje met Rik ... Boekje in de reeks Superrr. Makkelijk te lezen boeken, 

speciaal voor leerlingen in OKAN en BSO. Leesniveau A1+.  

 

Een goed begin. Basiscursus Nederlands : taal, normen & waarden, tips / 

Holzhey, Tanja; Scheuerer, Sinem; Scheuerer, Joachim; Brüseke, Rolf. - 

Almere: intertaal, [s.a.]. - 136 p.. - ISBN: 9789054517504: 19,50 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

URL: https://www.intertaal.nl/uitgeverij/artikel/een-goed-begin-tekst-

en-werkboek-online-mp3-s 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 goed  

Basiscursus Nederlands met vertalingen in het Arabisch, Engels, Farsi, 

Frans en Tigrinya.  

  

Van A tot Zin. Meer dan grammatica! / Bloks-Jekel, Karine; 

Caron, Liesbeth; de Graaf, Willemijn; et al.. - Amersfoort: 

KleurRijker Educatieve Uitgeverij, 2018. - 224 p.. - ISBN: 978-

94-90807-30-6 

Doelgroep: 12-18 jaar, volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanA  

 

Wil jij jouw NT2-cursisten extra uitdaging of herhaling 

http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
https://www.intertaal.nl/uitgeverij/artikel/een-goed-begin-tekst-en-werkboek-online-mp3-s
https://www.intertaal.nl/uitgeverij/artikel/een-goed-begin-tekst-en-werkboek-online-mp3-s
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bieden? Zijn er veel verschillen in leerbaarheid en niveau in jouw NT2-groep? Dan is Van A tot 

Zin precies wat je nodig hebt. Naast grammatica oefent de cursist met uitspraak, spelling en 

moeilijke woorden. Vanaf niveau A1 tot A2+ help je laag-, midden- en hoogopgeleide cursisten 

met extra oefeningen of juist als ze willen versnellen. 

  

Vanzelfsprekend : van theorie naar praktijk : Nederlands voor 

anderstaligen. Docentenboek / Devos, Rita; Van Loo, Helga; Versyck, 

Evelien. - Leuven: Acco, 2018. - 69 p.. - ISBN: 978-94-6344-125-4: 85,00 

EUR  

Doelgroep: volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  

 

Vanzelfsprekend is een unieke basismethode Nederlands voor 

hooggeschoolde anderstaligen waarmee de anderstalige student op een directe en speelse 

manier kennismaakt met de Vlaamse en Belgische samenleving. De boeken en het video- en 

audiomateriaal zijn opgebouwd rond een soap. De hoofdrol in de voorbeeldteksten is 

weggelegd voor de Italiaanse student Paolo en zijn vrienden. Aan de hand van korte, levendige 

leseenheden oefent de cursist ongeveer 2.000 frequente woorden. Ook de basisgrammatica 

en de nuttigste taalhandelingen van het Nederlands komen aan bod. De leergang van 

Vanzelfsprekend is zowel geschikt voor zelfstudie als voor gebruik in de klas. De tekst- en 

werkboeken zijn beschikbaar met de hulptalen Engels en Frans. Wereldwijd hebben al meer 

dan 100.000 mensen Nederlands geleerd met Vanzelfsprekend! Het docentenboek bij 

Vanzelfsprekend, Van theorie naar praktijk, volgt de structuur van de leergang maar je kunt het 

boek ook onafhankelijk daarvan gebruiken. Met dit docentenboek zet elke lesgever Nederlands 

voor anderstaligen de stap van theorie naar praktijk. In het eerste, theoretische deel vind je 

een kritische kennismaking met de vreemdetalen-didactiek, doorspekt met didactische tips. 

Het tweede, praktijkgerichte deel zit boordevol communicatieve en interactieve 

klasopdrachten, vooral gericht op de vaardigheden spreken en schrijven. Het derde en laatste 

deel, de kopieerbladen met interactieve oefeningen, vind je als download op www.acco.be. Het 

videomateriaal bij Vanzelfsprekend vind je op de USB-stick achteraan in dit boek. De 

audiofragmenten kun je downloaden via www.vanzelfsprekend.be.  

 

Diglin+ Samenwerken in de klas : Lezen 2, 3 en 4 / van de Craats, Ineke; 

Deutekom, Jan. - Amsterdam: Boom, 2018. - 143 p.. - ISBN: 

9789024423590 

Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 digl  

 

DigLin+ is een digitale alfabetiseringsmethode voor anderstalige jongeren 

en volwassenen. De methode is zo opgezet dat de ongeschoolde leerder 

ermee uit de voeten kan en zich toch op een volwassen, zelfstandige manier het Latijnse schrift 

http://www.vanzelfsprekend.be/
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aanleert. Met dit werkboek haalt u nog meer uit DigLin+. Het werkboek bevat vragen bij en 

suggesties voor verwerking in de klas van de woorden en teksten die de leerlingen bij de digitale 

methode leren. Ook biedt het werkboek evaluatieformulieren, waarmee de leerlingen zelf hun 

eigen voortgang kunnen inzien. Dit werkboek hoort bij de onderdelen Lezen 2, 3 en 4 binnen 

DigLin+.  

 

Daisyspeler Plextalk PTN 2 / [s.n.]. - [S.l.]: Plextalk, 

[s.a.].. - ISBN: 512738006669: 385 EUR  

Doelgroep: 0-18 jaar, volwassenen 

URL: https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl  

URL: https://ikhaatlezen.be/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 dais  

 

Met deze daisy-speler kan je daisy-roms afspelen en 

daisybestanden vanop een SD-kaartje of USB-stick openen. Daisy-boeken zijn gewone 

leesboeken die volledig ingelezen zijn. Ze zijn bedoeld voor kinderen en volwassenen met een 

leesbeperking (dyslexie, blind, slechtziend, MS, afasie, enz.), maar kunnen ook nuttig zijn voor 

anderstaligen. Je kan de Daisy-boeken en -spelers lenen bij Luisterpuntbibliotheek en bij vele 

openbare bibliotheken. Daisy-boeken kan je ook op de computer lezen m.b.v. de gratis Daisy-

software of via de website van de Luisterpuntbibliotheek. 

  

Eet een boek: Zet je tanden in tien verhalen over eten / van Adrichem, Ria; 

Van den Berg, Itie. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2018. - 55 p.. - ISBN: 

9789082953206: 8,25 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stie  

Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 stie  

 

Tien fragmenten uit boeken waarin eten een bijzondere rol speelt. Lees, 

proef, ruik en leef mee met de smaak van de verhalen! Kies uit een keuzemenu van romantiek, 

spanning, humor en een verhaal over vroeger. Achterin het boek staan tips voor begeleiders en 

deelnemers om de smaaksensatie van de verhalen te proeven en de beleving van verhalen in 

diverse genres te intensiveren. Ook nog puzzelen met allerlei woorden over voeding? Kijk in Eet 

je mee? Meer oefenen met lezen over voeding en gezondheid op de computer? Kijk op 

Netnieuws.  
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Beterschap / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 

Communiceren, 2018. - 36 p.. - (Woordwinst). - ISBN: 9789086963522: 

8,95 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  

 

Maral woont samen met haar broer Rashid. Ze komen uit Iran, en werken 

nu allebei hier. Eerst wordt Rashid ziek en dan ook Maral. Terwijl het zo 

druk is op haar werk. Dit boek maakt deel uit van de reeks Woordwinst. Extra makkelijk te lezen 

boeken voor (jong)volwassenen die Nederlands leren.  

 

Dag na dag / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 

Communiceren, 2018. - 37 p.. - (Woordwinst). - ISBN: 9789086963539: 

8,95 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  

 

Linka komt uit Rwanda. Ze werkt in een café. Vroeg in de ochtend gaat ze 

poetsen, en vroeg in de avond gaat ze in het café helpen. Ook heeft ze 

Nederlandse les. Best een druk leven. Dit boek maakt deel uit van de reeks Woordwinst. Extra 

makkelijk te lezen boeken voor (jong)volwassenen die Nederlands leren.  

 

Tot ziens / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 

Communiceren, 2018. - 40 p.. - (Woordwinst). - ISBN: 9789086963218: 

8,95 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  

 

Een Somalisch gezin krijgt een fijne en betaalbare huurwoning toegewezen. 

In een flat. De oude Nederlandse buurman is een mopperkont. Maar als 

Nafi hem uitnodigt voor een kopje thee, wordt hij toch een stuk vriendelijker. Dit boek maakt 

deel uit van de reeks Woordwinst. Extra makkelijk te lezen boeken voor (jong)volwassenen die 

Nederlands leren. 
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Zondag dus : samen sterke verhalen vertellen / Broeckhoven, Diane; El 

Azzouzi, Fikry; Goeminne, Siska; Koopman, Emy; Lasters, Ruth; Troch, 

David; Van Dievel, Louis; Vlaminck, Erik; Tellegen, Toon; Hagen, Hans; 

Hagen, Monique; Adam, Frank; Andreus, Hans; Van Nijlen, Jan; Moeyaert, 

Bart; van Hooft, Mieke; Schmidt, Annie M. G.. - Antwerpen: Uitgeverij 

Vrijdag, 2018. - 158 p.. - ISBN: 978-94-6001-668-4: 15,00 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 zond  

 

Wablieft en het lezerscollectief stelden deze bundel met kortverhalen samen omdat iedereen 

recht heeft op sterke verhalen. In deze bundel staan acht kortverhalen in duidelijke taal. Elk 

verhaal sluit af met een passend gedicht. Deze bundel kan je gebruiken om te gaan samenlezen, 

om voor te lezen of gewoon om alleen te lezen.  

 

Verleid je lezer online : succesformules voor overtuigend en creatief 

schrijven / Buis, Ellis; Hardholt, Joyce. - Zaltbommel: Thema, 2018. - 235 

p.. - ISBN: 978-94-6272-138-8: 24,95 EUR  

Doelgroep: volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 verl  

 

Dit is een praktisch handboek om een wervende tekst te leren schrijven. 

Het boek bestaat uit vier hoofdstukken: hoofdstuk 1 bevat een stappenplan 

om je schrijfproces te helpen organiseren, in hoofdstuk 2 leer je hoe je een creatieve invalshoek 

voor je tekst kan vinden, in hoofdstuk 3 staat wat schrijven online zo speciaal maakt en in 

hoofdstuk 4 komen tekstsoorten die bij commercieel schrijven horen aan bod.  

 

Kookrecht / Degraeve, Sabine; Delbaere, Elma; Dult, Cynthia; Soberon, Nicole; Verbanck, 

Ingrid; Vromant, Bert. - Gentbrugge: Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius, 

2013. - 39 p. 

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 kook  

 

Dit kookboek is ontwikkeld door en voor dove jongeren met een verstandelijke beperking. Het 

is een hulpmiddel voor leerlingen in OV1 en OV2 die zelfstandig een eenvoudige maaltijd willen 

bereiden. Door de duidelijke stappenplannen met foto's is het ook bruikbaar voor mensen die 

Nederlands leren. 
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Zo tollig en zwarrig. Waantaal van Nico / Knuttel, Elseline; Stroeve, Jan. - 

Dordrecht: De Inktvis, 2016. - 11 postkaarten en 2 A4 tekst & uitleg 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.4 zoto  

 

"Het wordt een tammende weg met fijn en schik en zolf." Deze zin, 

uitgesproken door Nico, klinkt even raadselachtig als poëtisch. Na zijn 

95ste jaar drukte hij zich in een nieuwe, andere taal uit. De zinnen werden 

verzameld en opgetekend door Elseline Knuttel, en vormden de basis voor 

Zo tollig en zwarrig, een monument voor Nico. Jan Stroeve raakte gefascineerd door deze 

waantaal. Het inspireerde hem tot het maken van illustraties, die even verrassend zijn als de 

taal en uit eenzelfde onderbewuste lijken voort te komen. In 2016 werd Zo tollig en zwarrig een 

boek, een tentoonstelling en als geheel een project over taal en communicatie, over zin en 

onzin, voor ieder die zich wil laten verwonderen door de schoonheid van niet-bestaande taal 

en de betekenis daarvan. Deze map bevat 11 postkaarten met beelden van Jan Stroeve bij 

zinnen van Nico. 

Speel & oefen Nederlands / [s.n.]. - Brussel: 

de Rand vzw, 2018. - handleiding (hard 

plastiek), spelsuggesties (A4), 126 

memorykaartjes: 40,00 EUR  

Doelgroep: 3-12 jaar  

URL: https://welkom.derand.be/nl/spelen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 spee  

 

Een doos vol stevige kaartjes met basiswoordenschat Nederlands om via het spel memory in te 

oefenen. Kleuren, cijfers en woorden uit de dagelijkse school- en speelomgeving.  

 

Eet je mee?: puzzelboek over voeding / van Adrichem, Ria; Van den Berg, 

Itie. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2018. - 15 p.: 3,00 EUR  

Doelgroep: 7-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 stie  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 stie  

 

De puzzels zijn geselecteerd op basis van het thema voeding waardoor u in 

Eet je mee? 15 puzzels vindt over allerlei aspecten van voeding. Creatief 

bezig met taal én bouwen aan woordenschat tijdens het puzzelen.  

https://welkom.derand.be/nl/spelen
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Het grote NT2 verbumspel: oefen al spelend de vier werkwoordtijden / 

Vanderheyden, Annick; Segers, Gunter. - Antwerpen: Garant, 2018., 

bevat: 2 dubbelzijdige spelborden, 5 platen spelregels, 4 platen Wie ben 

ik?. - ISBN: 9789044136425: 49,50 EUR  

Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 grot  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 grot  

 

Het grote NT2 Verbumspel bevat oefeningen voor het presens, het perfectum, het 

imperfectum en de imperatief. De kennis over verba wordt aan bruikbare uitdrukkingen 

gekoppeld, die de cursist in zijn dagelijkse conversaties kan gebruiken. Het spel bevat 2 

ganzenborden, 1 slangenbord, praatplaten en correctiesleutels. Het presens-ganzenbord dient 

om de basis van de Nederlandse taal vast te zetten, in te oefenen en creatief te gebruiken. 

Spelenderwijs correct zinnen leren maken dankzij tekeningen. Het perfectum-ganzenbord 

helpt de cursisten aan de hand van leuke tekeningen praten over gisteren of het voorbije 

weekend. Met het imperatief-slangenbord leren cursisten de imperatief te gebruiken door 

eenvoudige handelingen en posities vanuit de medische wereld te verwoorden. Aan de hand 

van de praatplaten kan de cursist vertellen over zijn eigen leven. De tekeningen dienen als 

ondersteuning bij de spreekoefening. ²² 

 

Quatschkopf! Werkwoordsvormen, situaties, spontaan 

taalgebruik / Kalch, Franziska; Bougie, Nadine. - 

Konstanz: Trialogo, 2016. - 5 x 60 kaarten met 

situatieafbeeldingen, 5 x 8 gekleurde schijven, 

dobbelsteen, 15 registerkaarten, handleiding: 139,00 

EUR  

Doelgroep: 5-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 quat  

 

Quatschkopf is een dobbelspel met maar liefst 300 situatieprenten. Bij elke kaart moet er een 

antwoord gegeven worden op één van deze vragen: Wat zegt de persoon? Wat denkt de 

persoon? Wat is er vreemd? Wat is er gebeurd? Wat doe je er mee? Deze vragen kunnen 

uiteraard naar aangepast worden, vb. Wat zou jij doen als ? Wat doen wij daar mee? Aan de 

hand van deze vragen kan het spontaan spreken worden uitgelokt, kunnen verschillende 

werkwoordsvormen geoefend worden, . Dit is ook leuk om te combineren met spellingtherapie, 

bijvoorbeeld bij het automatiseren van de werkwoordspelling.  
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Het uitspraakkwartet / Vanderheyden, Annick. - 

Antwerpen: Garant, 2018., bevat: 68 kaartjes, 3 hl.-

kaartjes, 1 kaartje bestelgeg.. - ISBN: 9789044136418: 

35,00 EUR  

Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 uits  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 uits  

 

De focus van dit kwartetspel ligt op de vocalen en de diftongen. Al spelend leren cursisten de 

korte klanken, lange klanken en de tweeklanken correct uitspreken, bovendien kunnen ze hun 

woordenschat nog uitbreiden. Dit spel is nuttig voor alle NT2-cursisten (Nederlands voor 

anderstaligen), jong en oud. Ook reeds gevorderde NT2-ers kunnen hun uitspraak, en 

verstaanbaarheid dus, verder verbeteren met dit spel. 

 
 

Beroepenkaarten / Boff, Tessa. - Amsterdam: Boom, 2018., 
bevat: 140 kaartjes + 4 overzichtskaartjes + 1 kaartje hl.. - 
ISBN: 9789024407606: 19,90 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar,  volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 bero ; TAAL 5.2 bero  

 
Voor anderstaligen is het niet altijd duidelijk hoe het 
werkveld er in Nederland uitziet. Welke beroepen zijn er? 
Welke sectoren zijn er? Met de beroepenkaarten heeft u 

een instrument om hier inzage in te geven. De kaarten kunnen worden ingezet bij 
loopbaantrajecten, of gewoon, bij de opbouw van woordenschat.  

 

Handleiding bij Kamishibai, de digitale vertelkiosk / Foyer vzw. - 

Brussel: Foyer, 2017. 

Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.1 kami  

 

De digitale vertelkiosk is een digitaal kamishibai-theatertje met 

touchscreen bovenop een boekenkast. Op het scherm zijn er 98 

verhalen te zien in 21 verschillende talen. Aan sommige verhalen 

is er ook een verwerkingsactiviteit gekoppeld. De verhalen zijn 

geschikt voor kinderen tussen 3 en 10 jaar maar ouders en leerkrachten kunnen er ook van 

genieten. Via de touchscreen kunnen kinderen op een snelle en eenvoudige manier een verhaal 

in een taal naar keuze kiezen en laten afspelen. Ze krijgen dan zowel de voorlezer als de prenten 

te zien. Daarnaast bevat de vertelkiosk ook een boekenkast met 10 woordenloze boeken. Met 
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een digitale kamishibai is het mogelijk om talensensibiliserend te werken voor alle kinderen. 

Hoofddoel is op een positieve manier in contact te komen met taaldiversiteit. Als je de 

vertelkiosk wil ontlenen, vragen we een waarborg van 50 (cash te betalen).  

 

 

 

De jongen en de bal : verhaal uit Turkije [kamishibai] / 

Ahmet; Gören, Mert; Schelfhout, Marlies. - Sint Niklaas: 

OKAN Sint Niklaas, 2018. - 11 vertelplaten (A3). - 

(Verhalen uit alle windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  

 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige 

prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een jongen die heel graag een 

mooie rode bal wil hebben maar daar niet genoeg geld voor heeft... Hij doet allerlei klusjes in 

huis en presenteert zijn mama de rekening. Zij zet haar zoon op zijn plaats: klusjes doen in huis 

doe je uit liefde, en niet voor geld... Vertelplaten voor kamishibai. 

  

De tijger : verhaal uit Irak [kamishibai] / Sahm; familie 

Azizi; Van den Branden, Nykita. - Sint Niklaas: OKAN Sint 

Niklaas, 2018. - 11 vertelplaten (A3). - (Verhalen uit alle 

windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  

 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige 

prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal gaat over Aran, een jongen die erg verliefd 

is op Lina. Hij wil graag met haar trouwen maar heeft geen geld. Hij trekt de wereld rond, op 

zoek naar rijkdom. Een herder vertelt hem over een grot vol goud. Aran gaat op zoek naar deze 

grot... Vertelplaten voor kamishibai.  

 

De witte rat: verhaal uit Frankrijk [kamishibai] / Zara en 

Luiza; Standaert, Musa en Charlotte; Thuy, Elias. - Sint 

Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 11 vertelplaten (A3). - 

(Verhalen uit alle windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  
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Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal 

gaat over een koningspaar dat geen kinderen heeft en een kleine witte rat adopteert. Aan een 

tovenaar vragen ze of hij de rat in een echte prinses kan omtoveren. Dat kan. Maar diep 

vanbinnen blijft de prinses een rat... Vertelplaten voor kamishibai.  

 

Het Groene Konijntje : verhaal uit Mexico [kamishibai] / 

Abigail; Maldonado - Marin, Luz en Marcia; Thuy, Elias. - 

Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 11 vertelplaten 

(A3). - (Verhalen uit alle windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  

 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige 

prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een strenge koning die zijn 

ongehoorzame zonen in konijntjes verandert. De jongste zoon, het groene konijn, is 

nieuwsgierig naar de wereld buiten het paleis en gaat op ontdekking... Vertelplaten voor 

kamishibai.  

 

Luilak en de prinses : verhaal uit Bulgarije [kamishibai] / 

Zlatka; Nikolova, Petya; Singh, Prinka. - Sint Niklaas: 

OKAN Sint Niklaas, 2018. - 11 vertelplaten (A3). - 

(Verhalen uit alle windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  

 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige 

prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een jongeman die zo vreselijk lui 

is dat zijn moeder hem wegstuurt. Onderweg komt hij een vis tegen die hem smeekt terug in 

het water te gooien. Als beloning krijgt hij drie magische woorden... die hem helpen alles wat 

hij wenst in vervulling te laten gaan! Vertelplaten voor kamishibai. 

Mijn trouwe Juan : verhaal uit Spanje [kamishibai] / 

Kawtar en Salma; Maldonado - Marin, Luz en Marcia; 

Schepens, Luna. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 

11 vertelplaten (A3). - (Verhalen uit alle windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  

 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige 

prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een heel trouwe dienaar die alles 

over heeft voor het geluk van zijn koning... Vertelplaten voor kamishibai.  
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Wie van de drie? : verhaal uit Georgië [kamishibai] / 

Muradov, Ana; Muradov, Shamil; Van den Branden, 

Nykita. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 11 

vertelplaten (A3). - (Verhalen uit alle windhoeken) 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh  

 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige 

prentenboeken van OKAN Sint Niklaas. Het verhaal gaat over drie mannen die verliefd worden 

op dezelfde vrouw. Als drie mannen dingen naar de hand van één vrouw.... kiest zij voor iemand 

anders. Vertelplaten voor kamishibai.  

 

Mijn eerste Arabische woordjes / Kudela, Katy R.. - Etten-Leur: Ars 

Scribendi, 2012. - 32 p.. - ISBN: 978-90-5566-794-9: 12,26 EUR  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 arab  

Vindplaats Turnhout: TAAL 7 arab  

 

Een eenvoudig tweetalig beeldwoordenboek, met duidelijke foto's en 

woorden uit het dagelijks leven. Elke dubbele bladzijde behandelt 

een ander thema: familie, het lichaam, kleding, het huis, de school, 

getallen, ...  

 

Klik & Tik. De tablet / Oefenen.nl. - Rotterdam: 

Oefenen.nl, 2014. 

Doelgroep: volwassenen  

 

 

 

 

URL: https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__android  

URL: https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__ipad  

Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 4.8.2  

Vindplaats Turnhout: URL  

 

Klik & Tik. De tablet helpt je om dingen te doen op je tablet. Er zijn verschillende soorten tablets. 

Het programma bestaat zowel voor Android als voor IOS (iPad) De gratis web-cursus leert je 

https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__android
https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__ipad
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omgaan met de tablet: aan- en uitzetten, opladen, geluid regelen, ontgrendelen, vegen, 

toetsenbord gebruiken; naar internet gaan, websites zoeken en informatie zoeken op websites; 

informatie zoeken op internet; e-mails versturen en ontvangen; foto’s en filmpjes maken en 

bekijken; verbinding maken met wifi; veilig werken op de tablet.  

In het werkboek Klik & Tik de tablet (iPad en Android) in eenvoudig Nederlands vind je 

instructies, opdrachten, tips en informatie over werken op de tablet. Het werkboek kan los van 

de online oefenmodule gebruikt worden.  
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Woogie Boogie: educatief klaspakket / Disney. - Brussel: [s.n.], 

2017. - 2 stappenplannen, 5  actiefiches, 5X3 vertelplaten, 2 

kaartenfiches, 5 stickervellen (duimen), 5 fiches 'Tips schermtijd', 

mapje 'Doe je mee?'(poster, 2 stickervellen), diploma-poster 

Doelgroep: 3-6 jaar  

URL: https://woogieboogie.be 

Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 woog  

 
Het VIGeZ en Disney Benelux sloegen de handen in elkaar en creëerden samen de Woogie 
Boogie -campagne die kleuters meer wil doen bewegen. Mickey Mouse, Donald Duck, Sofia en 
andere favoriete Disney personages inspireren kinderen tussen 3 en 6 jaar oud om samen te 
bewegen. Het educatief pakket beoogt 5 doelen: een klasinrichting die rechtstaan en bewegen 
stimuleert, lang stilzitten onderbreken met bewegingstussendoortjes, lang stilzitten voor de tv 
of computer beperken en onderbreken, leerinhouden op een actieve, niet-zittende manier 
aanbrengen en bewegingsuitlokkers en actie toezicht toepassen op de speelplaats. Deze doelen 
kan je behalen via drie actiefiches met tips en lesideeën, waarin telkens één van de Disney-
figuren centraal staat. Extra materialen en informatie vind je via de website.  
 

Een mooie verrassing / Casteleyn, Dimitri; Verplancke, Klaas. - 
Wielsbeke: De Eenhoorn, 2009. - [32] p.. - ISBN: 978-90-5838-542-0: 
12,50 EUR  
Doelgroep: 6-7 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.3 mooi 

 
In deze filosofische verhalenbundel geniet Meneer Pastoor telkens op 
zijn eigen manier. Hij vangt zeelucht in een koffertje, hij nodigt zijn 
vrienden Meneer Imam en Meneer Rabi uit voor een reis in een 
luchtballon en hij gaat picknicken in de sneeuw. 

 
 

Goed nieuws, slecht nieuws / Mack, Jeff. - Utrecht: De Fontein, 
2012. - [34] p.. - ISBN: 978-90-261-3308-4: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 goed 

 
Konijn en Muis gaan picknicken. Ze ondervinden enkele 
tegenslagen, van slecht weer tot ongedierte. Maar Konijn heeft 
overal een oplossing voor: een paraplu, taart, een vliegenmepper. 

https://woogieboogie.be/
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Zo wisselen goed nieuws en slecht nieuws elkaar af. Of hoe je optimistisch of pessimistisch 
tegen de dingen kan aankijken.  
 

Ik ben Aagje / Pignataro, Anna; Van den Berg, Lidewij. - Amsterdam: 
Meis & Maas, 2016. - [32] p.. - ISBN: 978-90-305-0123-7: 13,95 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 aagj 

 
Aagje is Aagje. Ze ziet er heel bijzonder uit: haar mama is een varken 
en haar papa is een beer. Als Aagje voor het eerst naar school gaat, 
merkt ze dat ze anders is dan de anderen. Ze heeft het eerst een 
beetje lastig om vrienden te maken maar doet haar best. Op een dag 
zegt de juf dat iedereen bijzonder is, en vult meteen aan wat ze zo 

bijzonder aan zichzelf vindt (ze kan goed koekjes bakken). Aagje denkt koortsachtig na: wat 
maakt haar bijzonder? Een prentenboek dat mooi en ongedwongen meegeeft dat iedereen 
bijzonder is, en dat het belangrijk is om gewoon jezelf te mogen zijn.  

 
Ik hoef geen bril / Barclay, Eric. - Haarlem: Gottmer, 2014. - [32] 
p.. - ISBN: 978-90-257-5680-2: 13,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.5 ikho 

 
Iedereen merkt op dat Saar niet zo goed kan zien: op school kan 
ze niet zo goed lezen wat er op het bord staat, tijdens de vioolles 
speelt ze andere noten en Saar denkt dat ze een poesje gevonden 
heeft terwijl ze een stinkdier vasthoudt. De hele tijd roept Saar Ik 

hoef geen bril. Haar ouders maken zich zorgen en nemen Saar mee naar de oogarts. Na de 
oogarts gaan ze naar de optieker. Wanneer de bril een paar dagen later klaar is, kan Saar alles 
perfect zien. Maar brilglazen moeten natuurlijk af en toe gereinigd worden. Dit humoristische 
prentenboek kan een opsteker zijn voor alle kinderen die niet zo goed kunnen zien  
 

Ik zie, ik zie / Rombaut, Eef; Vanbroekhoven, Leen. - Kalmthout: 
Abimo, 2016. - [36] p.. - ISBN: 978-94-6234-453-2: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.4 ikzi  
 
Als je je ogen sluit, kun je de werkelijkheid in gedachten naar 
eigen wens veranderen. Dat is waartoe dit boek uitnodigt. 'Sluit je 
ogen en stel je voor dat alles ... is': deze tekst staat steeds links op 
een geheel lege pagina, aangevuld met woorden als 'stil', 
'gestapeld' , 'verbloemd', 'gescheiden' of 'kunstig'.  

 
Knal! / [s.n.]. - Gentbrugge: drukkerij Cartim, [s.a.]. - 55 p.. - ISBN: 9789090243719 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.4.1 knal 
 
Dit boek is het resultaat van een project van vzw BuBaO Sint-Lievenspoort: elf kinderen met 
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autismespectrumstoornissen schreven en tekenden dit boek.  
 
 

 
Vier je prikkels / Franssen, Suzanne; Neuteboom, Annelie. - 
Waddinxveen: Praktijk Sherpa, 2018. - 49 kaarten 
Doelgroep: 7+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 vier  

 
Het kwartet is ontwikkeld om het onderwerp hoogsensitiviteit (letterlijk) 
op tafel te leggen op een laagdrempelige, speelse manier en erover na te 
praten. Verschillende aspecten van hooggevoeligheid komen in het 
kwartet aan bod, zoals oorzaken (bepaalde geluiden), gedragingen en 

emoties, maar ook oplossingstactieken (wie of wat helpt?). Vier je prikkels is bedoeld voor 
kinderen, ouders, (zorg)leerkrachten of hulpverleningspraktijken.  
 

Gespreksstarter - Kinderen / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 106 
kaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 gesp  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 gesp  

 
Gespreksstarter - Kinderen bevat 106 vragen en 
opdrachten om gesprekken tussen kinderen te starten. 
Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend hoe je een 
gesprekje voert met andere kinderen. Voor sommige 

kinderen blijft het ongemakkelijk of weten ze niet wat ze zouden kunnen vragen. 
Gespreksstarter kan ook worden ingezet in de klas als hulpmiddel om sociale situaties te 
oefenen, om een kringgesprek vorm te geven of om in discussie te gaan met klasgenoten. 
Vragen zijn o.a. "Omschrijf jouw perfecte dag." of "Heb je ooit een liefdesbrief geschreven". 
Maar ook vragen die tot discussie kunnen leiden zoals "Denk je dat jongens en meisjes even 
slim zijn". 
   

Mind, Set, Grow!: Inspiratiebox voor leraren / Van Camp, Tinne; 
Goossens, Katrien. - Leuven: UC Leuven-Limburg, 2018. - Graphic novel 
'Kamp Bravo', posterset (7), inspiratiegids, fiches breinologie (21), 
begeleidende brief 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-
lesvoorbereiding-eerste-graad-2018_tcm5-132864.pdf  
URL: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-
lesvoorbereiding-tweede-graad-2018_tcm5-132868.pdf  

URL: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-derde-graad-
2018_tcm5-132869.pdf 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 mind  

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-eerste-graad-2018_tcm5-132864.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-eerste-graad-2018_tcm5-132864.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-tweede-graad-2018_tcm5-132868.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-tweede-graad-2018_tcm5-132868.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-derde-graad-2018_tcm5-132869.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-derde-graad-2018_tcm5-132869.pdf
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Het pakket "Mind, Set, Grow!" is gebaseerd op de mindsettheorie van professor Carol Dweck 
van de Stanford-universiteit die aantoont dat de leerhouding bepaald wordt door 
dieperliggende opvattingen waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Wie ervan uitgaat dat onze 
hersens soepel zijn en nog kunnen ontwikkelen, is meer gemotiveerd om uitdagingen aan te 
gaan en niet op te geven na een fout. Het pakket bevat de graphic novel 'Kamp Bravo' die het 
thema "mindset en het brein" tot leven brengt. In het verhaal beleeft hoofdpersonage Theo de 
meest grappige en verbeeldingsrijke avonturen. Via de personages en het verhaal maken de 
kinderen op een prikkelende, speelse en humoristische manier kennis met thema’s zoals 
lukken, mislukken, bang zijn om fouten te maken en de moed vinden om ervoor te gaan. 
Daarnaast bevat het pakket een inspiratiegids die dient als leidraad met theoretische 
achtergrond, inspirerende voorbeelden en reflectievragen. De lesvoorbereidingen voor de 
workshops vind je ook online terug. Het pakket werd ontwikkeld door Hogeschool UCLL en 
uitgeverij Eenhoorn op vraag van de provincie Vlaams-Brabant.  
 

Is dat iets voor mij, juf? : leerlingen versterken in het keuzeproces van basis 
naar secundair / Goosen, Karin; Boone, Simon. - Leuven: LannooCampus, 
2017. - 176 p.. - ISBN: 978-94-014-4503-0: 24.99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.8 isa  

 
De overgang tussen de basisschool en het secundair onderwijs blijft een 
scharniermoment voor jongeren. Niet alleen moeten leerlingen dan een 
middelbare school kiezen, ze selecteren ook een pakket optie-uren die een 
sterke impact kunnen hebben op hun schoolloopbaan. Is dat iets voor mij, 

juf? onderzoekt die overstap, ontrafelt de initiatieven die basisscholen nemen om leerlingen 
en ouders erbij te begeleiden en gaat in op de ervaringen van leerlingen, leerkrachten en 
ouders. Welke rol spelen ze in het keuzeproces? Welke kansen en drempels ervaren ze? Welke 
(stereotiepe) ideeën leven er en hebben die een effect op het zelfbeeld van de leerling? Dit 
boek reikt concrete handvatten en aanbevelingen aan om de school- en studiekeuze zo vlot 
mogelijk te maken en het welbevinden van alle betrokkenen te verhogen. Zo werpt het boek 
een dam op tegen enkele pijnpunten, zoals het hardnekkige watervaldenken en de vaststelling 
dat leerlingen en ouders met de grootste noden zich te weinig ondersteund voelen.  
 

 
Meidenvenijn in het voortgezet onderwijs : preventie en aanpak / Visser, 
Anke. - Zoetermeer: Uitgeverij Pica, 2018. - 96 p.. - ISBN: 978-94-92525-
30-7: 24,95 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/603-meidenvenijn-in-het-
vo 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.6 meid  

 
Meidenvenijn - het subtiele proces van aantrekken en afstoten onder 

meisjes - komt overal voor: op school en thuis, maar ook in de digitale wereld. Het is belangrijk 

https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/603-meidenvenijn-in-het-vo
https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/603-meidenvenijn-in-het-vo
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om als leerkracht alert te zijn bij de groepsvorming. Bij adolescenten is het onderlinge sociale 
proces namelijk vaak minstens even belangrijk is dan de lesstof die jij probeert uit te leggen. 
Hoewel meidenvenijn soms misschien onschuldig lijkt, of een natuurlijk proces in de 
groepsvorming van meisjes, zorgt het voor spanning in de klas en op socio-emotioneel vlak. Het 
boek biedt achtergrondinformatie, concepten en resultaten uit onderzoek en praktijkverhalen 
om het fenomeen van meidenvenijn bloot te leggen. Daaropvolgend vind je steeds 
werkvormen of werkbladen om rond de verschillende aspecten en vormen van het fenomeen 
in de klas aan de slag te gaan. Bij het boek horen ook enkele bijlagen die je online kan 
downloaden met een code in het boek. Hoe pak je meidenvenijn aan? Wanneer moet je 
ingrijpen, en hoe? Wat als de aanpak niet werkt? Wat is de rol van de antipestcoördinator? 
Downloads Achterin dit boek vind je een aantal praktische bijlagen, die je - als je het boek hebt 
aangeschaft - hier kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel 
succes!  
 

Schwung! Pesten anders bekeken. Het spel / Jong & Van 
Zin. - Antwerpen: Jong & Van Zin, 2017. - speldoos 
(strandbal, kleurendobbelsteen, 73 kaarten, 
handleiding), werkvormenboekje, magazine, 15 
werkvormen (A4). - ISBN: 9789491850165 
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.6 schw  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.6 schw  

 
Het Schwung spel, magazine en werkvormenboekje is 

een pakket voor de leraar om in de klas rond groepssfeer, weerbaarheid en pestpreventie te 
werken. Met de methodieken bouw je samen aan een stevige groep waarin iedereen een plaats 
heeft en maak je pesten en uitsluiting bespreekbaar op een niet-veroordelende manier. Het zet 
de klasgroep aan om samen actieve opdrachten te doen, samen na te denken en te discussiëren 
over stellingen. 
 

Omdenken : het kaartspel : maak van elk probleem een mogelijkheid / 
Gunster, Berthold. - Utrecht: Bruna, 2012. - handleiding, 144 kaarten. - 
ISBN: 978-94-005-0146-1: 19,99 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.omdenken.nl/kaartspel 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 omde  

 
Het doel van de omdenken-methodiek is een probleem om te denken in een 
mogelijkheid. Het probleem wordt dus niet opgelost, maar het wordt 

gebruikt om er een nieuwe mogelijkheid van te maken. Dit spel helpt je 
deze methodiek toe te passen op eender welk probleem door middel van 
de 144 verschillende kaarten waarop intrigerende, inspirerende en 
confronterende vragen staan. Zo biedt het spel nieuwe inzichten die tot 
een heel ander perspectief op het probleem kunnen leiden.. Het spel kan 
ingezet worden door (zorg)leerkrachten, ouders of begeleiders/coaches. 
Maar het spel kan ook in teams gespeeld worden onder collega's of zelfs 
door jongeren onderling, om hun creativiteit en vindingrijkheid de vrije 

http://www.omdenken.nl/kaartspel
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loop te laten gaan en zo ook hun zelfstandigheid te bevorderen. Tot slot vind je in de 
handleiding ook nog enkele variaties om het spel individueel te spelen. 
  
 
Openhartig bijzonder : mooie gesprekken beginnen bij duidelijke vragen! / [s.n.]. - Hedel: 
Moodzz bv, [s.a.]. - 102 kaarten: 12,99 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 open  
 
Openhartig Bijzonder is een spel met 102 vragen opdrachten speciaal gemaakt voor én door 
bijzondere mensen met een beperking. Net als voor iedereen, is het voor mensen met een 
verstandelijke beperking best spannend contact te maken. Onduidelijke vragen met soms een 
dubbele betekenis maken dat nog moeilijker. In het spel Openhartig Bijzonder zitten daarom 
alleen maar hele duidelijke vragen en opdrachten, in duidelijke taal. Het zijn opdrachten of 
vragen over dingen of gevoelens die we allemaal meemaken, zoals: Is er iets wat jij heel erg 
goed kunt? Vertel eens!; Waar moet je heel hard om lachen?; Jij krijgt een blinddoek om. 
Iemand uit de groep geeft jou iets in je handen. Kun jij raden wat het is? 
 

Spraakwater voor docenten : raak in gesprek en leer elkaar 
kennen! / [s.n.]. - Amersfoort: Deviant, 2016. - 50 kaarten, 
handleiding: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 spra ; ro 6 spra  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 spra  

 
'Spraakwater voor docenten' bestaat uit 48 speelkaarten verdeeld 
over 5 categorieën: Didactiek & vakinhoud, Pedagogisch handelen, 

Organisatie, Samenwerken & reflecteren, Hersenkrakers. Het doel van het spel is leerkrachten 
(informeel) in gesprek te doen gaan over onderwijs en lesgeven. Je wisselt ervaringen uit, leert 
elkaar beter kennen en leert van elkaar. Op de speelkaarten staat een dilemma waaruit de 
spelers moeten kiezen en hun keuze moeten beargumenteren. 
 

Gesprekskaarten Executieve Functies / [s.n.]. - Schiedam: leren leren 
schiedam, 2018. - 121 kaarten + 3 instructiekaarten. - ISBN: 
9789082814101 
Doelgroep: 9-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 gesp  

 
Deze gesprekskaarten zoomen in op 11 executieve functies: 
Emotieregulatie, Reactie-inhibitie, Volgehouden aandacht, Taakinitiatie, 
Doelgericht doorzettingsvermogen, Flexibiliteit, Plannen, 
Tijdmanagement, Werkgeheugen, Organiseren, en Metacognitie. Per 

executieve functie zijn er 10 kaarten met een stelling/doorvraag en één die de executieve 
functie verder toelicht. Drie instructiekaarten geven aan hoe je de kaarten kan inzetten in kleine 
groepen of individueel. Zo kan je als (zorg)leerkracht, ouder of begeleider/coach op een 
gestructureerde manier in gesprek gaan met leerlingen om hulpvragen nader te bepalen en 
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samen op zoek te gaan naar oplossingsstrategieën. Op de instructiekaarten vind je ook een 
inlogcode terug die toegang biedt tot extra online materiaal.  
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Student Voice : instrumenten voor de stem van de leerling 
/ Bron, Jeroen; Van der Laan, Anette; Winters, Hubert; 
Den Otter, Marianne. - Enschede: SLO, 2018. - 14 + 6 + 5 
+ 8 p. 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: 

http://burgerschapindeschool.nl/onderwijsaanbod/leerlingenparticipatie-en-
inspraak/uitgelicht  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 stud  
 
SLO ontwikkelde 4 tools voor leerlingparticipatie, bedoeld om de betrokkenheid van leerlingen 
te vergroten. Leerkrachten basisonderwijs kunnen deze tools gebruiken als handvatten bij het 
actief betrekken van leerlingen bij besluitvorming over hun eigen onderwijs. De tool 
'Curriculum onderhandeling: besluitvorming en leerlingparticipatie' betrekt leerlingen bij hun 
eigen leerproces door hen te laten meebepalen wat en hoe er geleerd wordt. 'Spinnenweb-
model: leerlingparticipatie in samenhang' vergroot de betrokkenheid van leerlingen bij eigen 
leerproces en het bepalen van de schoolvisie. 'Fiets van Jansen: didactisch model voor 
leerlingparticipatie' geeft inzicht hoe de voorkennis van leerlingen kan geactiveerd worden en 
betrekt leerlingen bij het bepalen van de inhoud van hun eigen onderwijs. Met 'Inspraakladder: 
onderwijskundig model voor leerlingparticipatie' bepaal je de mate van (huidige) 
leerlingparticipatie en -inspraak in de klas en creëer je bewustwording over het gewenste 
niveau van leerlingparticipatie en -inspraak.De tools zijn ontwikkeld in het kader van het 
ERASMUS PLUS Programma: Student voice - the bridge to learning (BRIDGE). Ze zijn beschikbaar 
in het Nederlands en in het Engels.  
 

Doelgerichte schooltrajecten rond 
wereldburgerschapseducatie : inspiratiegids / 
Verschueren, Jan; De Ruyck, Maarten. - Brussel: 
Enabel - Kleur Bekennen, 2018. - 35 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 doel  

 
In deze brochure vind je informatie en tips voor het 
trajectmatig werken rond wereldburgerschap op 
school. Het belang van de 'whole school approach' 
wordt benadrukt en men legt uit wat de link is van 
wereldburgerschapseducatie en onderwijskwaliteit. 

 
 

http://burgerschapindeschool.nl/onderwijsaanbod/leerlingenparticipatie-en-inspraak/uitgelicht
http://burgerschapindeschool.nl/onderwijsaanbod/leerlingenparticipatie-en-inspraak/uitgelicht
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Toolbox Mensenrechten op school / 
Naber, Jonneke; Looten, Tim; 
Berkelmans, Klaartje. -  Utrecht: College 
voor de Rechten van de Mens, 2018. - 90 
p. 
Doelgroep: 4-18 jaar  
 
 
 

URL: https://www.mensenrechten.nl/nl/op-school 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.1 tool  
 
Deze toolbox helpt scholen om meer aandacht te geven aan mensenrechten en kinderrechten. 
Hij bevat tools om deze stap vorm te geven: in vakinhoud, didactiek en pedagogiek. Binnen en 
buiten de klas. En ook, zo mogelijk, in een schoolbrede en structurele aanpak. Deze levert 
namelijk het meeste op. De toolbox bestaat uit drie delen. In deel A wordt uitgelegd hoe 
mensenrechten op school bijdragen aan goed onderwijs. Er wordt nader besproken wat 
mensen- en kinderrechten zijn en er wordt beschreven hoe deze rechten schoolbreed kunnen 
opgepakt worden. Deel B helpt bij het concreet aan de slag gaan vanuit je rol als leerkracht, 
directie, teamleider... In deel C staan ruim 45 korte en langdurende werkvormen die je in de 
klas met leerlingen kunt doen. De toolbox is bedoeld voor leraren en directie van basis - en 
secundair onderwijs. Ook voor andere educatieve professionals kan de inhoud interessant zijn. 
Educatieve uitgeverijen kunnen inspiratie opdoen voor lesmethodes over burgerschap en 
mensenrechten.  
 

Opkomen voor mensen die opkomen voor mensen : schrijf ze VRIJdag 
2018 : pakket 10 tot 14 jaar / Blomme, Lee; Boukabous, Anissa; 
Berghmans, Eva. - Brussel: Amnesty International Vlaanderen, 2018. - 59 
p. 
Doelgroep: 10-14 jaar  
URL: https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-
vrijdag/educatieve-pakketten  
URL: https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag-filmpjes 
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 mijn 

  
Met dit educatieve pakket maken jongeren van 10 tot 14 jaar, kennis met de mensenrechten, 
meer specifiek met het werk van mensenrechtenverdedigers, het centrale thema van de 
Schrijf-ze-VRIJdag voor het schooljaar 2018-2019. Je vindt alle nodige informatie over 
mensenrechtenverdedigers in het eerste deel van deze bundel, geïllustreerd met tal van 
inspirerende verhalen van activisten. Het tweede deel bevat boeiende activiteiten om samen 
met je klas of school te doen. 
  
Opkomen voor mensen die opkomen voor mensen : schrijf ze VRIJdag 2018 : pakket 14 - 18 jaar 
/ Blomme, Lee; Boukabous, Anissa; Berghmans, Eva. - Brussel: Amnesty International 
Vlaanderen, 2018. - 56 p. 

https://www.mensenrechten.nl/nl/op-school
https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag/educatieve-pakketten
https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag/educatieve-pakketten
https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag-filmpjes
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Doelgroep: 14-18 jaar  
URL: https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-
vrijdag/educatieve-pakketten 
  
URL: https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag-filmpjes 
  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 mijn 

  
Met dit educatieve pakket maken jongeren van 14 tot 18 jaar kennis met 

de mensenrechten, meer specifiek met het werk van mensenrechtenverdedigers, het centrale 
thema van de Schrijf-ze-VRIJdag voor het schooljaar 2018-2019. Je vindt alle nodige informatie 
over mensenrechtenverdedigers in het eerste deel van deze bundel, geïllustreerd met tal van 
inspirerende verhalen van activisten. Het tweede deel bevat boeiende activiteiten om samen 
met je klas of school te doen. Op de website van Amnesty staan enkele beeldfragmenten die je 
samen met het pakket kunt gebruiken.  
 

Serieus?!? Het geestig pijnlijke rollenspel van de Klachtenlijn 
van het Kinderrechtencommissariaat / [s.n.]. - Brussel: 
Kinderrechtencommissariaat, 2018 - 16 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.kinderrechten.be/jongeren/kinderen-en-
jongeren-vertellen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 seri  

 
De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat is een 

ombudsdienst die luistert, klachten onderzoekt en bemiddelt. Aan de hand van dit 
laagdrempelige rollenspel krijgen jongeren een breed en genuanceerd antwoord op vragen 
waar ze niet zelden ook zelf mee geconfronteerd worden. Ze leven zich in vijf cases in. Eén 
jongere uit de groep neemt per voorgestelde case de centrale rol op en schetst kort zijn situatie. 
Andere leerlingen vertolken de stem vanuit het netwerk (ouder, broer, vriend, 
straathoekwerker) rond de jongere. Soms loopt het zo vast dat ook de directe omgeving niet 
kan helpen. De jongeren maken kennis met wat de Klachtenlijn voor hen kan betekenen.  

 
Memorydate : tools voor het organiseren van 
een ontmoetingsdag op een herinneringsplek 
/ Timmerman, Heidi. - Brugge: Provincie 
West-Vlaanderen, 2018. - 43 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.west-vlaanderen.be/voor-
scholen/wereldoorlog-
i/herinneringseducatie-secundair-en-hoger-
onderwijs  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 memo  

Het project Memory Date organiseert laagdrempelige ontmoetingen tussen jongeren van 
diverse origine, vb. leerlingen uit het regulier secundair onderwijs en anderstalige nieuwkomers 

https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag/educatieve-pakketten
https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag/educatieve-pakketten
https://www.amnesty-international.be/schrijf-ze-vrijdag-filmpjes
https://www.kinderrechten.be/jongeren/kinderen-en-jongeren-vertellen
https://www.kinderrechten.be/jongeren/kinderen-en-jongeren-vertellen
https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/wereldoorlog-i/herinneringseducatie-secundair-en-hoger-onderwijs
https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/wereldoorlog-i/herinneringseducatie-secundair-en-hoger-onderwijs
https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/wereldoorlog-i/herinneringseducatie-secundair-en-hoger-onderwijs
https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/wereldoorlog-i/herinneringseducatie-secundair-en-hoger-onderwijs
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(OKAN-klassen). Ze ontmoeten elkaar op een herinneringsplek uit WOI en filosoferen over 
oorlog & vrede aan de hand van historische personages/objecten. Door in het verleden te 
duiken, wordt er ook nagedacht over vandaag en de toekomst. Bovendien bevorderen de 
ontmoetingen wederzijds respect en sociale cohesie. Op het einde van de dag wordt gepeild 
naar de reacties van de leerlingen en leraren aan de hand van een Vox Pop. Deze reacties 
worden dan verwerkt in een video of fotopresentatie. In deze handleiding wordt uitgebreid 
beschreven hoe je een dergelijk project kan organiseren met je klas of school. Je vindt niet enkel 
tips hoe je te werk kunt gaan, maar ook vijf draaiboeken van ontmoetingsdagen met input van 
GoodPlanetBelgium (methodieken en kennismakingsspelletjes), verschillende musea / 
herinneringsplekken (integratie van verhalen en objecten in het programma) en Filmhuis het 
Peloton (vragen om één op één gesprekken aan te gaan, kortfilm). De werkvormen en 
activiteiten zijn inzetbaar bij elke ontmoeting tussen anderstaligen en Nederlandstaligen, ook 
in een niet schoolse context.  

 
Mijn online leven : mogelijkheden en valkuilen / Van Dorsselaer, 
Isa; De Potter, Virginie. - Brussel: Koning Boudewijnstichting, 
2018. - 78 p. 
Doelgroep: 15+  
URL: https://www.kbs-
frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180913AD  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 mijn  

 
Deze gids wil gebruikers slim leren omgaan met nieuwe digitale 

technologieën. Hij is opgebouwd rond zes domeinen, waarover informatie en tips worden 
gegeven: privacy en cybersecurity, werk, geld, kinderen & jongeren, gezondheid en wat te doen 
na de dood. Behalve informeren wil de gids gebruikers er ook toe aanzetten stil te staan bij hun 
online gedrag en eventueel zelf bepaalde maatregelen te nemen om hun veiligheid online te 
verbeteren. De gids kan ook gedownload worden.  

 
Thuishaven : Red Star Line Museum / Dooreman, Gert. - Antwerpen: 
Red Star Line Museum, 2018. 
Doelgroep: 12+  
URL: https://collectie.antwerpen.be/redstarline/thuishaven 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 thui  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 thui  

 
'Thuishaven' is een project, expo en publicatie van het Red Star Line 
Museum. Tijdens het project ging men op zoek naar de persoonlijke 
verhalen van verschillende soorten nieuwkomers in de stad Antwerpen: 

studenten die bleven hangen, inwijkelingen uit andere plaatsen in België, vluchtelingen, ... Ze 
kregen allemaal een stadskaart. Sommigen duidden hierop de belangrijkste plekken, in hun 
zoektocht naar een nieuwe thuis, aan. Sommigen schreven. Anderen tekenden, plakten en 
herwerkten. Velen vertelden hun verhaal voor de camera. De kaarten werden gevouwen tot 

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180913AD
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180913AD
https://collectie.antwerpen.be/redstarline/thuishaven
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bootjes om deel uit maken van een tentoonstelling. Een aantal verhalen werden, samen met 
foto's over het project, in dit boek opgenomen. Je kunt de kaarten ook online bekijken.  
 

Antihandboek voor de filosofie : tegendraadse lessen in de geest van 
Socrates / Onfray, Michel. - Rotterdam: Lemniscaat, 2010. - 320 p.. - ISBN: 
978-90-5637-505-8: 29,95 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 filo  

 
Michel Onfray, zelf leraar filosofie op een middelbare school, bespreekt 
eigentijdse vraagstukken als: Doe je wat de directeur zegt, ook als hij onzin 
uitkraamt? Mag je pornosites bekijken op school? Wat zeg je als je 'no 
future' in je tafel krast? Onfray verandert de verplichte leerstof in een reeks 

tegendraadse lessen in de geest van Socrates. Hij behandelt onderwerpen die aansluiten bij 
jongeren zoals masturbatie, bavianen, hasjiesjrokers, kannibalisme, politieagenten, bejaarde 
nazi's. Op een luchtige, ironische toon legt hij klassieke filosofische onderwerpen zoals natuur, 
kunst, techniek, vrijheid, recht, geschiedenis, bewustzijn, rede en waarheid uit. Het handboek 
kan gebruikt worden in de derde graad van het secundair onderwijs met het doel jongeren op 
een kritische wijze te leren nadenken over levensvragen. 
 

Poppen zoals wij : Roma pop / [s.n.]. - London: Persona Doll 
Training, [s.a.].. - (Poppen zoals wij): 75,00 EUR  
Doelgroep: 0-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 popp  

 
Deze karakterpop wordt gebruikt om de sociaal-emotionele en 
cognitieve ontwikkeling en de identiteitsontwikkeling van kinderen 
te stimuleren. De methodiek 'Poppen zoals wij' is bedoeld voor 
jonge kinderen (1 - 7 jaar) in kindercentra, peuterspeelzalen, 

voorscholen, de onderbouw basisschool of naschoolse opvang. De speciale pop wordt een 
vriendje in de groep en komt tijdens het kringgesprek regelmatig op bezoek. De leerkracht of 
leid(st)er vertelt een kort verhaaltje en nodigt de kinderen uit om mee te praten en mee te 
denken met wat de pop beleefd heeft.  
 

Reflect to act / Unicef België. - Brussel: Unicef België, 2018. - veelv. 
gepag. 
 Doelgroep: 17+  
URL: http://leerkrachten.unicef.be/nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 refl  

 
'Reflect to act' is een pakket voor lerarenopleiders om met studenten stil 
te staan bij diverse actuele thema's: identiteit; gevoelens en gedachten; 
kinderrechten & participatie; gelijkenissen & verschillen; stereotypen & 

vooroordelen; kansen. Het is belangrijk om zowel bij (toekomstige) leerkrachten als bij 
leerlingen te investeren in competenties die nodig zijn voor het adequaat omgaan met 
vooroordelen en stereotypen (vb. inzake geslacht/gender, armoede, afkomst, taal, handicap 
...). Kinderrechten bieden een overkoepelend kader voor het ontwikkelen van die specifieke 

http://leerkrachten.unicef.be/nl/
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competenties. Met dit pakket wordt het reflectief vermogen van toekomstige leraren m.b.t. 
stereotypen en vooroordelen versterkt. Bovendien worden hun bereidheid en vaardigheid om 
zichzelf in vraag te stellen in verband met deze thema's bevorderd. De studenten gaan eerst 
individueel aan de slag met een online teaser met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. 
Hierover krijgen ze feedback die een vertrekpunt kan vormen voor verdere reflectie tijdens 
bijvoorbeeld stages. Na afloop wordt er teruggekoppeld in de les. De docent kan naar keuze 
alle of enkele thema's uitdiepen aan de hand van concrete werkvormen en 
achtergrondinformatie. Op de website vind je per thema een lesfiche, werkvormen, 
achtergrondinfo, reflectievragen en een filmpje. 
 
Taalseksisme : Nederlands vanuit een genderperspectief / Rosa vzw. - Brussel: Rosa vzw, 2015. 
- lesbrief (35 p.), invulbladen leerlingen (23 p.), lerarenhandleiding (52 p.) 
Doelgroep: 13+  
URL: https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/62124/nederlands-vanuit-een-
genderperspectief-lesbrief-taalseksisme/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 taal  
 
In deze lesbrief wordt vanuit een genderperspectief naar de Nederlandse taal gekeken. Diverse 
taalkundige constructies, zoals argumentatieve woorden en verkleinwoorden, worden onder 
de loep genomen van gelijke kansen m/v. Ook diverse tekstsoorten, zoals de brief of het 
interview, worden onder dezelfde loep geplaatst. Is de Nederlandse taal seksistisch? Is ons 
hedendaagse gebruik seksistisch? En hoe herkennen we dergelijke ongelijkheden m/v? In de 
lerarenhandleiding bij de lesbrief vind je onder meer informatie over het belang van deze 
lesbrief, de link met de eindtermen, voorbeelden en aandachtspunten bij de antwoorden en 
welk materiaal nodig is per paragraaf/opdracht.  
 

You'll never guess who ? : een onmogelijk spel van 
mv / Vanhauwaert, Maud; Bertels, Jill. - Antwerpen: 
Antwerpen boekenstad, 2018. - boekje, spelbord, 2 
kaarten: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 you'  

 
Dit spel over genderidentiteit is gebaseerd op het 
bekende gezelschapsspel "Wie is het?". Het werd 
gecreëerd door de Antwerpse stadsdichter Maud om 

ons hokjesdenken en -kijken in vraag te stellen. Hoe kijken we naar de ander? Welke vragen 
gebruiken we om de ander te benaderen? Durven we verder kijken dan het plaatje? 
Vanhauwaert zocht naar mensen die op een of andere manier moeilijk in een hokje te plaatsen 
zijn en ging met hen in gesprek. De weerslag van deze gesprekken staan in het boekje bij het 
spel. De 20 geportretteerde mensen zijn niet zus of zo. Maar zus èn zo, zwart èn wit, vis èn 
vlees, 't een èn 't ander, kant èn wal, man èn vrouw, pijp èn mouw. 
 
 

 

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/62124/nederlands-vanuit-een-genderperspectief-lesbrief-taalseksisme/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/62124/nederlands-vanuit-een-genderperspectief-lesbrief-taalseksisme/
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Liberia : geld / Vandevoorde, Helga; Van 
Malderen, Geert. - Brussel: Studio Globo, 
2018. - interactieve powerpoint (online) + 
kalenderfoto + 5 verhalen (10 p.). - 
(Wereldreis; 2018/ 10) 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: 

https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-december-2018  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 LBR were  
 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke 
maand zoomt Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis 
neemt ons mee naar Liberia en behandelt de thema's geld, microkrediet, deeleconomie. Via de 
interactieve powerpoint met activiteiten op maat van elke graad, en vijf verhalen over lenen, 
huren, doorgeven, samen gebruiken en ruilen kan je intensief werken rond duurzame 
consumptie en productie. In de eerste graad kan je aanvullend het kamishibai-verhaal 'Dylan 
deelt' inzetten.  
 

Bolivia : droogte / Vandevoorde, Helga; 
Goudman, Jeannine. - Brussel: Studio 
Globo, 2018. - tijdschrift (17 p.) + 
kalenderfoto + werkblad. - (Wereldreis; 
2018/ 09) 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: 

https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-november-2018  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 BOL were  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 BOL were  
 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke 
maand zoomt Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis 
brengt ons naar Bolivia waar het in sommige streken heel droog is. De Bolivianen zelf zoeken 
naar oplossingen. Ook in België zorgt de klimaatverandering voor hogere gemiddelde 
temperaturen en droogte. Online vind je aanvullend didactisch materiaal zoals filmpjes, een 
puzzel, oplossingen bij de werkbladen, afbeeldingen van arpillera's (textielwerkjes gemaakt in 
Chili, Peru en Bolivia) en hoe je een arpillera kunt maken.  
 
Regenboogverhalen : diversiteit en interculturaliteit in woord en beeld / De Verhalenwerf vzw. 
- Antwerpen: De Verhalenwerf vzw, 2016. - 83 p. 
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: http://www.verhalenwerf.be/aanbod.html  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 rege  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 rege  

https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-december-2018
https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-november-2018
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In dit boekje zijn verhalen gebundeld die werden verzameld en gedeeld tijdens het 
intercultureel en intergenerationeel verhalenproject van de Verhalenwerf voor en met 3e 
graadklassen van Antwerpse lagere scholen. Het zijn verhalen van vroeger en nu, uit 
verschillende landen, rond universele thema's en vol fantasie. Ze zijn opgedeeld in legenden en 
volksverhalen, sprookjes, persoonlijke verhalen en getuigenissen, fantasieverhalen en 
wijsheden.  

 
Piet en Sint en het slimme kind / Dendooven, Gerda. - Amsterdam: Em. 
Querido's Uitgeverij, 2018. - [28] p.. - ISBN: 978-90-214-1491-1: 13,99 
EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 piet  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 piet  

 
Dit prentenboek met tekst op rijm vertelt een sinterklaasverhaal met als 
boodschap dat het sinterklaasfeest vooral om de cadeautjes gaat en kleur 

niets uitmaakt. Op vijf december maken Sinterklaas en Piet zich op om de pakjes bij de kinderen 
te gaan bezorgen. Als zij op de daken zijn, steekt er een storm op. Helemaal verregend kloppen 
ze aan bij een huis. Het meisje Lou doet open en laat hen binnen wanneer ze Sint herkent. De 
kleren gaan in de droogtrommel en het paard wordt afgedroogd. De schimmel blijkt geen 
schimmel te zijn maar een wit geschilderd paard: een metafoor voor de zwart geschminkte Piet. 
Na wat goede raad van Lou en vol roetvegen gaan Sint en Piet terug op pad.  

 
 

Soumaya en haar gekke uitvindingen : 
kamishibaiverhaal + lespakket 1e en 2e graad / 
Damiaanactie. - Brussel: Damiaanactie, 2018. - 
kamishibaiverhaal (19 p.), lesfiche A (3 p.), handleiding 
(60 p.) 
Doelgroep: 6-10 jaar  
 
 
 

 
URL: https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018 
 Vindplaats Antwerpen: 8.2 soum  
 
Aan de hand van het kamishibaiverhaal over Soumaya en haar broer Eli neem je je leerlingen 
(6 - 10 jaar) mee naar Nigeria. Hun verblijf wordt verlengd met enkele educatieve oefeningen 
in de lesfiche. Zo leren ze meer bij over het belang van de toegang tot gezondheidszorg en het 
land Nigeria. De leerkrachtenbundel bevat uitgebreide achtergrondinformatie over Nigeria, de 
ziektes lepra en tuberculose, de werking van Damiaanactie en de link met de duurzame 

https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018
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ontwikkelingsdoelstellingen. In het tweede deel van de bundel vind je een gebruiksaanwijzing 
voor de kamishibai en oplossingen bij de lesfiche. Als je het verhaal niet zelf wilt vertellen, kan 
je de online podcast met de door Lien Van De Kelder ingesproken versie downloaden. Het 
pedagogisch pakket kan gebruikt worden in de lessen Nederlands, filosofie, godsdienst of 
moraal. De leerdoelstellingen staan op de website.  
 

In de buitenbaan : vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de 
basisschool bij de campagne van Samen Tegen Armoede 2018 / Van 
Meerbeek, Bart. - Antwerpen: Chirojeugd-Vlaanderen vzw, 2018. - 
handleiding (79 p.), werkboek15 p.) onderbouw (15 p.), werkboek 
bovenbouw (15 p.), cd, prentenset (5 p.), 2 campagneposters: 5,00 EUR 
(handleiding); 2,00 EUR (werkboeken); 8,00 EUR (cd); 5,00 EUR 
(prentenset)  
Doelgroep: 4-12 jaar  
URL: http://www.spoorzesindeklas.be/?page_id=1596  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 inde  

 
Centraal in dit project over armoede voor de basisschool staat het verhaal van Robby, Fatmira, 
Lena en Jeroen. Het bestaat uit drie delen, voor iedere week een stuk verhaal. Bij elk deel hoort 
een verwerking met enkele methodieken, een strofe van het themalied en een actieve afsluiter. 
De handleiding bevat het hele verhaal, alle lesmomenten en bijlagen. Het werkmateriaal voor 
leerlingen van het lager onderwijs bestaat uit een speels boekje met opdrachten, tekeningen 
van het verhaal, partituren van het lied, enz. Het project is als vakoverschrijdend opgevat, met 
een sterke focus op de vakken wereldoriëntatie, muzische godsdienst en het leerplan rooms-
katholieke godsdienst. Het levert een bijdrage aan 'Zin in leren! Zin in leven!', het nieuwe 
leerplanconcept van het katholieke onderwijs. In de handleiding vind je een greep uit de doelen 
waaraan gewerkt wordt. 
  
 

Weg uit dat web : armoedespel : leerlingen van de 2e graad secundair 
onderwijs maken kennis met de verschillende domeinen van het 
armoedeweb / Welzijnszorg vzw. - Leuven: De Aanstokerij, 2018. - 
handleiding (26 p.), 5 webkaarten, 6 gezinsfiches, 12 kaarten 
keuzerondes, doosje met 18 gebeurteniskaarten, poster, 250 blokjes in 
zakje: 25,00 EUR  
Doelgroep: 14-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 wegu  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 wegu  

 
Dit spel behandelt het armoedeweb, bestaande uit 10 domeinen en de verbindingen tussen 
deze domeinen: gezin, onderwijs, vrije tijd, huisvesting, gezondheid, inkomen, hulpverlening, 
justitie, sociale contacten, arbeid en tewerkstelling. Armoede treft 1 op de 5 kinderen in ons 
land en is een ingewikkeld samenspel van oorzaken en gevolgen. Met deze speelse methodiek 
krijgen leerlingen zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit 
ervan. Ze leren dat het moeilijk is om uit armoede te geraken. Het spel is geschikt voor een 
groep van 8 tot 25 leerlingen en duurt 2 lesuren. 
  

http://www.spoorzesindeklas.be/?page_id=1596
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Asiel en migratie : lesmappen / Project Road of Change. - Brussel: Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, 2018. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 12+  
URL: https://www.vluchtelingenwerk.be/onderwijs  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 asie  
 
Deze lesmappen over asiel & migratie kan je afzonderlijk of in zijn geheel gebruiken om mee 
aan de slag te gaan in de klas. De lessen zijn opgebouwd vanuit het ervaringsgericht leertraject 
Road of Change en bieden heel veel verschillende werkvormen die gebruikt worden in alle 
richtingen van het secundair onderwijs. Leerlingen leren terminologie, actoren en wetgeving 
kennen, argumenten formuleren en mythes doorprikken, in 2 minuten hun eigen visie over 
asiel en migratie formuleren, informatie analyseren, zich inleven in de werkelijke situatie van 
mensen op de vlucht, een opiniestuk schrijven, een podcast maken ...  
 

Lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie 
en staatloosheid aangepast aan de 
leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar / UNHCR België en 
Luxemburg. - Brussel: UNHCR, 2017. - veelv. 
gepag. 
Doelgroep: 12-15 jaar  
 
 
 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Vk_Jhnbol4U  
URL: http://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/woorden-zijn-belangrijk  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vluc  
 
De lesactiviteiten in dit pakket voor 12- tot 15-jarigen zijn erop gericht om context te geven aan 
het lot en het leven van vluchtelingen, en om de situatie van vluchtelingen te linken aan hun 
eigen leven. Aan de hand van animatiefilmpjes leren leerlingen de basisbegrippen rond het 
thema vluchtelingen, asiel en migratie. Klasdebatten leren hen kritisch nadenken. Tenslotte is 
er een video-oefening, gebaseerd op verhalen van vluchtelingenjongeren van dezelfde leeftijd. 
Er wordt getoond waarom mensen vluchten, hoe ze in een nieuw land terecht komen en wat 
hun dromen voor de toekomst zijn. Leerlingen worden ook aangezet om wat ze leren in 
praktische acties om te zetten. 
  
Lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid aangepast aan de 
leeftijdsgroep 15 tot 18 jaar / UNHCR België en Luxemburg. - Brussel: UNHCR, 2017. - veelv. 
gepag. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=iKM1GKfm7ec  
URL: http://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/woorden-zijn-belangrijk  
URL: http://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/cijfers-over-vluchtelingen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vluc  
 
De lesactiviteiten in dit pakket voor 15- tot 18-jarigen zijn erop gericht om kritisch na te denken. 
De lesmaterialen bevatten heel wat cijfermateriaal van betrouwbare bronnen dat moet 

https://www.youtube.com/watch?v=Vk_Jhnbol4U
http://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/woorden-zijn-belangrijk
https://www.youtube.com/watch?v=iKM1GKfm7ec
http://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/woorden-zijn-belangrijk
http://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/cijfers-over-vluchtelingen
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bijdragen tot een beter begrip van vluchtelingen, asiel en migratie. Aan de hand van 
animatiefilmpjes leren leerlingen de basisbegrippen rond het thema. Tenslotte is er een video-
oefening, gebaseerd op verhalen van vluchtelingenjongeren van dezelfde leeftijd. De leerlingen 
worden er toe aangezet om de kennis die ze opdoen, ook in het dagelijkse leven te gebruiken, 
zodat ze zich actief gaan afvragen hoe hun leven verbonden is met dat van asielzoekers, 
vluchtelingen, migranten en staatlozen in hun eigen omgeving en elders in de wereld.  
 
Lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid aangepast aan de 
leeftijdsgroep 6 tot 9 jaar / UNHCR België en Luxemburg. - Brussel: UNHCR, 2017. - veelv. 
gepag. 
Doelgroep: 6-10 jaar  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=YanR5YlMtco 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vluc  
 
De lesmaterialen in dit pakket voor kinderen van 6 tot 9 jaar zijn erop gericht sociale en 
emotionele vaardigheden te ontwikkelen, interactie tussen leeftijdsgenootjes te stimuleren, 
het begrijpen van nieuwkomers in de klas. De bedoeling is een rustige leeromgeving creëren 
waarin kinderen leren samenwerken en elkaars verschillen te waarderen. De bundel 'Leerstof 
over vluchtelingen integreren' geeft advies en een aantal ideeën over hoe je het onderwerp 
kan aansnijden in verschillende omstandigheden in je klas. Het pakket bevat ook een 
'Activiteitengids' met ideeën voor tal van klasactiviteiten. Tenslotte is er een video-oefening, 
gebaseerd op verhalen van vluchtelingenkinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, met erg 
herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven.  
 
Lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid aangepast aan de 
leeftijdsgroep 9 tot 12 jaar / UNHCR België en Luxemburg. - Brussel: UNHCR, 2017. - veelv. 
gepag. 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=pEjzbX1QM2o  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 vluc  
 
De lesmaterialen in dit pakket voor kinderen van 9 tot 12 jaar zijn erop gericht sociale en 
emotionele vaardigheden te ontwikkelen, interactie tussen leeftijdsgenootjes te stimuleren, 
het begrijpen van nieuwkomers in de klas. De bedoeling is een rustige leeromgeving creëren 
waarin kinderen leren samenwerken en elkaars verschillen te waarderen. De bundel 'Leerstof 
over vluchtelingen integreren' geeft advies en een aantal ideeën over hoe je het onderwerp 
kan aansnijden in verschillende omstandigheden in je klas. Het pakket bevat ook een 
'Activiteitengids' met ideeën voor tal van klasactiviteiten. Tenslotte is er een video-oefening, 
gebaseerd op verhalen van vluchtelingenkinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, met erg 
herkenbare voorbeelden uit het dagelijkse leven. 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YanR5YlMtco
https://www.youtube.com/watch?v=pEjzbX1QM2o
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Duurzame ontwikkelingsdoelen : onze wereld transformeren / 
[s.n.]. - Brussel: Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, 
2016. - 40 p. 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 duur  

 
In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of 
Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen door de 
algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor 

Duurzame Ontwikkeling. In deze brochure worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
opgesomd.  
 

Geogenie - GeoNatura 6 : tso/kso aardrijkskunde natuurwetenschappen 
[leerwerkboek + handleiding] / Neyt, Robert; Ruppol, Emmy; Van Broeck, 
Chris. - Wommelgem: Van In, 2018. - leerwerkboek (180 p.) + handleiding 
(180 p.). - ISBN: 978-90-306-8757-3. - ISBN: 978-90-306-8769-6: 14,90 
EUR (leerwerkboek) + 21,55 EUR (handleiding)  
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 geon  

 
De reeks GeoNatura werd uitgebracht naar aanleiding van de nieuwe 
eindtermen voor aardrijkskunde en natuurwetenschappen in de derde 

graad van het tso en kso (in voege sinds september 2017) en is volledig op maat van het 
geïntegreerd leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen voor het katholiek onderwijs. De 
methode hanteert een gezamenlijke aanpak van de vakken aardrijkskunde en biologie, actueel 
bronmateriaal en activerende werkvormen. Ze begeleidt leerlingen naar een beter begrip van 
de wereld, maar gidst hen ook naar meer begrip en zorg voor de natuur, de aarde en de 
medemens. Er is aandacht voor systeemdenken wat leerlingen helpt om de complexiteit van 
globale thema's te begrijpen. Met een activatiecode krijg je toegang tot digitaal lesmateriaal op 
knooppunt.net zoals links naar filmpjes en animaties, een alfabetische kernbegrippenlijst en 
extra lesmateriaal: Wereldvraagstuk over wereldvoedselvoorziening - Wereldvraagstuk over de 
kloof arm vs. rijk - Wereldvraagstuk over milieurampen en andere rampen - Wereldvraagstuk 
over de global shift. 
 

Missie 2030 : het teamspel voor jongeren over de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen / Dienst kansenbeleid - Cel Noord-
Zuid. - Leuven: De Aanstokerij, 2018.: 49,50 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 miss  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 miss  

 
Teamspel voor jongeren vanaf 16 jaar om op een speelse manier 
de visie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te 
ontdekken. Hoe duurzaam gaan we om met onze enige aarde? 

Wat kan jij doen om minder energie te verbruiken, je consumptie te beperken, voor minder 
afval te zorgen ...? Speel 'Missie 2030' en kijk niet vanop een afstand toe hoe de wereld 
verandert. Doelgroep: leerlingen derde graad secundair, jongeren ouder dan 16 in het 
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jeugdwerk en jonge ondernemers. Aantal spelers: 8 tot 25 spelers. Duur: 100 - 150 minuten.  
 

OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen 
doen / Ariëns, Hans. - Amsterdam:  NCDO, [s.a.]. 
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew  

 
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid 
en duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de 
website OneWorld.nl zie je dat ons leven verbonden is 

met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe 
zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief 
beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?  
 
It's the End of the World as We Know it : de mens op de vlucht voor de natuur / [s.n.]. - 
Antwerpen: Red Star Line Museum, 2018. - 23 p. 
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 it's  
 
Deze publicatie bevat een bloemlezing van diverse teksten over de vlucht van de mens voor de 
natuur. Ze gaan van getuigenissen, beleidsdocumenten en krantenartikelen tot mythen, 
songteksten en literatuur. Ze nodigen uit om te reflecteren over het milieu en klimaat als één 
van de grote migratieoorzaken.  
 

Klimaatverandering op je bord : lessen over vlees & 
zuivel en het klimaat / Greenpeace Nederland. - 
Amsterdam: Greenpeace Nederland, 2018. - 
handleiding lager ow (4 p.), dia-overzicht en 
antwoorden bij pp lager ow (4 p.), 
powerpointpresentatie lager ow + presentatie 
secundair ow op usb-stick 
Doelgroep: 12-16 jaar  
URL: http://www.greenpeace.nl/lesmateriaal 
  

Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 klim  
 
Met dit lesmateriaal wordt nagegaan wat de impact is van onze maaltijd op het klimaat en de 
biodiversiteit. Dit gebeurt aan de hand van een powerpointpresentatie met video's en 
opdrachten. De focus ligt op de invloed van vlees en zuivel op ons klimaat. De leerlingen denken 
na over de alternatieven. Wat zijn de eetgewoontes van de klas en hoe kun je gezond eten met 
minder vlees en zuivel? Er werden lessen uitgewerkt voor de derde graad lager onderwijs en 
voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs. De lessen zijn modulair opgebouwd. Na 
de introductie kun je een of meerdere keuzelessen geven. De les sluit je af met de 
eindopdracht. Geschatte tijd is 40 tot 90 minuten. De lessen sluiten aan bij de vakken 
aardrijkskunde, natuur en techniek, biologie, wiskunde en maatschappijleer.  
 

http://www.greenpeace.nl/lesmateriaal
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Een afspraakje in het bos / Vanden Heede, Sylvia; Leroy, Benjamin. - 
Tielt: Lannoo, 2014. - [32] p.. - ISBN: 978-94-014-2106-5: 14,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 afsp 

  
Een verhaal vol humor over liefde, jezelf zijn en de natuur. De 
hoofdpersonages zijn twee Vlaamse natuurhelden: de vleermuis en het 
vliegend hert. Maar heel wat meer dieren komen aan bod. Met weetjes 
over de natuur en boeiende zoekopdrachten. Achter in het boek staan 

suggesties voor vragen die je bij elke prent kunt stellen.  
 

Biodiversiteit in België : bijen in de kijker : leer ze kennen en help mee ze 
te beschermen / Coppée, Isabelle; Peeters, Marc. - Brussel: Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, 2014. - 18 p. 
Doelgroep: 12+  
URL: http://www.levedebijen.be/Bijen/nl/home_597.aspx 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bije  

 
Dit educatieve boekje reikt leerkrachten en leerlingen uit het secundair 
onderwijs en leerkrachten van andere onderwijsniveaus de nodige 
informatie over bijen aan en legt uit hoe belangrijk bijen zijn. Het boekje 

biedt daarnaast pedagogische ondersteuning om de grote thema's van de biologie, zoals 
classificatie, evolutie, aanpassingen, ecologie en ecosystemen, aan bod te laten komen. Op de 
bijhorende website 'Leve de bijen' vind je talrijke aanvullende informatiebronnen als brochures, 
boeken, websites, filmpjes, artikels, enz.  
 

Het eikenboompje : de kringloop van de 
natuur / Peacock, Helen; Reed, Neil. - 
Antwerpen: De Vries-Brouwers, 2001. - 
[24] p.. - ISBN: 90-5341-396-0: 23,95 
EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 eike 

  
In dit prentenboek wordt aan de hand 

van een eikenboompje over de kringloop van de natuur verteld. De verschillende seizoenen 
wisselen elkaar af, terwijl uit de door de eekhoorn begraven en vergeten eikel, een eikenboom 
groeit. Naast de kleine eikenboom spelen dieren een grote rol: koeien die in de buurt van het 
boompje grazen, schapen die aan de blaadjes knabbelen, rupsen die op de bladeren wonen en 
vogels die er een nest in bouwen. Ook de verschillende weertypes komen aan bod. Voor 
kinderen vanaf ca. 4 tot 8 jaar. 
 
 
 
Het groen in de regenboog : programma over natuur en natuurbeheer met asielzoekers 
[handleiding] / Van Ginkel. - Orvelte: Veldwerk Nederland, [s.a.]. - 68 p. 

http://www.levedebijen.be/Bijen/nl/home_597.aspx
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Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 groe  
 
Communicatie over de natuur blijkt een brug te kunnen slaan tussen culturen. Deze handleiding 
gaat in op de mogelijkheden en voorwaarden om die communicatie tot stand te brengen. Naast 
achtergrondinformatie over asielzoekers en cursussen, geeft het boekje veel tips voor 
programma's en een overzicht van de (Nederlandse) natuur in eenvoudige bewoordingen.  
 

Lieske : een verhaal over toverdiertjes / Menu, Marie-José. - 
Mechelen: Vlaco vzw, 2005. - veelv. gepag.. - ISBN: 
9789090192130: 15,00 EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar  
URL: https://schooltv.nl/video/lieske-een-verhaal-over-
toverdiertjes/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 lies  

 
Alle afbeeldingen in dit kinderboek zijn gemaakt uit organisch 

materiaal, afkomstig uit de natuur. Het boek vertelt het verhaal van Lieske die door de 
compostfee wordt meegenomen onder de grond. Daar breken allerlei diertjes het organisch 
afval af en toveren dit om tot vruchtbaar voedsel voor de planten. De beelden worden 
aangevuld door kinderversjes en zijn voor verdere invulling vatbaar, al naar gelang de kennis 
van de toehorende kinderen. De afbeeldingen roepen vragen op en die kunnen dan verder 
worden aangevuld door de leerkracht of ouder. Het boek kan gebruikt worden ter 
ondersteuning van een les over de biologische kringloop en compost. Van het verhaal werd een 
filmpje gemaakt van 2:15 min., online te bekijken tot 2033. 
 
Fair(l)ytales : verhalen met een eerlijk kantje / Unigwe, Chika; Campforts, Elke; Veulemans, 
Kristin; Dewulf, Evelyne. - s.l.: Albelli, 2018. - [54] p.. - ISBN: 978-90-9031076-3 
Doelgroep: 8-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.2 fair  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.2 fair 
  
Dit boek werd gemaakt met als doel kinderen vanaf ca. 8 jaar te laten kennismaken met het 
thema eerlijke handel, meer bepaald de handel in cacao. Het bevat twee verhalen waarin een 
vos, een hert, een beer en een leeuw een belangrijke rol spelen.  
 

Het letterbuffet / Gilissen, Gerlinde; Nulens, Herwig. - Heusden-
Zolder: Het Berenhuis, 2015. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 8+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.2 lett  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.2 lett  

 
In onze samenleving blijven biologische en fairtradeproducten 
nog vaak een nobele onbekende, ook voor veel anderstalige 
gezinnen. Het Letterbuffet is een speelse methodiek om 
mensen/verenigingen met diverse achtergrond samen te 

brengen. Vanuit deze informele ontmoeting ontstaat interesse voor de Noord-Zuid 

https://schooltv.nl/video/lieske-een-verhaal-over-toverdiertjes/
https://schooltv.nl/video/lieske-een-verhaal-over-toverdiertjes/
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uitdagingen, elkaars taal en de ingrediënten van de verschillende culturen. Het spel biedt ook 
een kans om anderstalige spelers plezier te doen krijgen in het leren van Nederlands. Op 
eenvoudige wijze worden taalprikkels gegeven tijdens dagelijkse bezigheden in de keuken, aan 
tafel... In het belang van het milieu, de mondiale voedselverdeling, de gezondheid én omwille 
van de toegankelijkheid werd gekozen voor een vegetarisch buffet. Je kan het spel spelen met 
2 tot 50 kinderen of volwassenen. Er worden verschillende spelmogelijkheden beschreven. 
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KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / [s.n.]. - 
Amsterdam: SWP, [s.a.].: 52,50 euro  
URL: http://www.kiddo.net/ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kidd  

 
KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door 
professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch 
medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- en 
gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten.  

 

http://www.kiddo.net/


50 
 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 
Klik & Tik. De tablet / Oefenen.nl. - Rotterdam: Oefenen.nl, 2014. 
Doelgroep: Volwassenen  

URL: https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__android 
URL: https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__ipad 
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 4.8.2 klik 
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Klik & Tik. De tablet helpt je om dingen te doen op je tablet. Er zijn 
verschillende soorten tablets. Het programma bestaat zowel voor 
Android als voor IOS (iPad) De gratis webcursus leert je omgaan met 
de tablet: aan- en uitzetten, opladen, geluid regelen, ontgrendelen, 
vegen, toetsenbord gebruiken; naar internet gaan, websites zoeken en 

informatie zoeken op websites; informatie zoeken op internet; e-mails versturen en ontvangen; 
foto’s en filmpjes maken en bekijken; verbinding maken met wifi; veilig werken op de tablet. 
In het werkboek Klik & Tik de tablet (iPad en Android) in eenvoudig Nederlands vind je 
instructies, opdrachten, tips en informatie over werken op de tablet. Het werkboek kan los van 
de online oefenmodule gebruikt worden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__android
https://oefenen.nl/programma/klik_en_tik_de_tablet__ipad
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Agenda interculturel / [s.n.]. - Brussel: CBAI, [s.a.].: 20,00 EUR (abonnement)  
Vindplaats Antwerpen: ge 01 agen  
Maandblad over migratie en interculturaliteit, met o.a. thematische dossiers, opiniestukken, 
interviews, getuigenissen, aankondigingen van nieuwe publicaties.. 
.  

Sampol : samenleving en politiek / [s.n.]. - Gent: Stichting Gerrit Kreveld, 
[s.a.].: 39,00 EUR  (abonnement)  
URL: https://bit.ly/2ElDXje 
Vindplaats Antwerpen: ge 01 same  

 
'Samenleving en politiek' is een maandblad dat een kritische blik werpt 
op maatschappelijke en politieke problemen. Het is ook een ideeënblad 
waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken en creatieve voorstellen 
worden geformuleerd over alle mogelijke maatschappelijke en politieke 
thema's. Het is een geëngageerd, maar niet- partijgebonden blad voor 
een sociale democratie.  

 
Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed / [s.n.]. - Brussel: Faro, Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed, [s.a.].. - ISBN: 2030-3777 
URL: https://faro.be/tijdschrift 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.1 faro 

  
Faro richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en wil via 
actuele bijdragen bijdragen tot de verspreiding van kennis en 
praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed 
en de cultuur van alledag. Het nummer april-juni van 2016 bevat een 
dossier over vluchten en erfgoed.  

 
Kleine kinderen, grote kansen. Samen evalueren voor meer impact in de 
strijd tegen kinderarmoede in de gezinsondersteuning en de 
kinderopvang / Delvaux, Isabelle; Rommens, Tine; Travers, Nele; Van 
Meerbeeck, Anne; Swaenepoel, Tine; Janssens, Laura. - Brussel: Koning 
Boudewijnstichting, 2018. - 91 p.. - ISBN: D/2893/2018/20 
URL: https://www.grotekansen.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 klei  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Dit project kadert in het programma Kleine kinderen, grote kansen. Het is bedoeld voor 
organisaties die zich richten op jonge kinderen (0-3 jaar) en hun gezin. Dit stappenplan helpt 
organisaties hun werking te evalueren en de impact van hun werk te meten. Het stappenplan 
bestaat uit 4 fasen en 7 stappen op basis van de Kwaliteitscirkel van Deming die elk verder 
worden uitgewerkt met tips, bronnen en doewijzers.  
 
 

https://bit.ly/2ElDXje
https://faro.be/tijdschrift
https://www.grotekansen.be/
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Stroom! Driemaandelijks magazine van CAW Antwerpen / van Cromvoirt, 
Willem. - Antwerpen: CAW Antwerpen, 2014.: 0,00 EUR  
URL: http://www.cawantwerpen.be/Stroom! 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 stro  

 
Met zijn magazine Stroom! houdt CAW Antwerpen medewerkers, 
sympathisanten, partners en sponsors op de hoogte. Je vindt er informatie 
over hun werking, plannen en ambities, hun kijk op moeilijkheden 
waarmee mensen in de regio kampen en nog veel meer. Het magazine 

brengt artikels over de interne werking maar ook over thema's die aandacht vragen in de 
samenleving. STROOM verschijnt vier keer per jaar.  
 

Verbinden vanuit diversiteit : krachtgericht sociaal werk in een context van 
armoede en culturele diversiteit / Van Robaeys, Bea; Geerts, Lieve; Balli, 
Sultan. - Leuven: LannooCampus, 2014. - 89 p.. - (Bind-Kracht Cahier; 2). - 
ISBN: 978-94-014-2014-3: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 verb  

 
Sociaal werkers ontmoeten in toenemende mate cliënten met een 
migratieachtergrond die in armoede leven. Zij hebben heel wat vragen in 
de zoektocht naar kwaliteitsvolle hulpverlening voor deze groep. Om 
tegemoet te komen aan die vragen ontwikkelde Bind-Kracht een kracht 

gericht handelingskader voor sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit. 
In dit cahier beschrijven de auteurs relevante kapstokken voor kracht gericht en divers-sensitief 
sociaal werk: inzicht in de leefwereld van mensen met migratie- en armoede-ervaring en het 
effect van de bril van verschil en gelijkenis. Ze beschrijven handelingsprincipes voor effectief 
sociaal werk met cliënten met een migratieachtergrond: het belang van basishouding en 
dialoog, krachtgericht kijken, vaardig communiceren en een kritische kijk op de samenleving. 
Concrete casussen illustreren de toepassing daarvan in de praktijk. Het boek is bedoeld voor 
sociale professionals in het ruime welzijnsveld, voor studenten sociaal-agogisch werk en voor 
iedereen die krachtgericht en divers-sensitief wil werken met kwetsbare cliënten en gezinnen.  
 

Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / 
Vlaamse Overheid. - Brussel: Vlaamse Overheid, [s.a.].. - ISBN: 1371-
9092: 0,00 EUR  
URL: http://www.weliswaar.be/ 
URL: https://goo.gl/iJIryn 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 weli  

 
Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het 
welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht 
over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk 

in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden 
daarbij onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met 
een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ... In elke editie 
wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten van de sector doorkruist, zoals 

http://www.cawantwerpen.be/Stroom
http://www.weliswaar.be/
https://goo.gl/iJIryn
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vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, Europa, sociale economie, beeldvorming van 
het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak. 

  
Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw bestuur 
eraan doen. / Swaenepoel, Tine; Slangen, Noël; 
Berebrouckx, Annemie. - Brussel: Koning 
Boudewijnstichting, 2018. - 10 p.. - ISBN: 
D/2893/2018/21 
URL: https://www.grotekansen.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ge 11 klei ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Deze brochure biedt cijfermateriaal en achtergrond over kinderarmoede in Vlaanderen en de 
gevolgen ervan op hun ontwikkelingskansen tussen 0 en 3 jaar. Ook thema's zoals huisvesting 
en kinderopvang worden aangeraakt. Vervolgens wordt omschreven wat Het 
Kinderarmoedefonds doet: projecten steunen op het terrein om te onderzoeken welke aanpak 
succesvol is. 3 bewezen effectieve aanpakken worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden: 
Structurele uitbouw van ondersteuning voor kwetsbare zwangere en pas bevallen 
moedersOpleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundige moeders in 
kinderopvangGezinsondersteuning in brede zin door één aanspreekpunt</ol> Deze publicatie 
kadert in het programma Kleine kinderen, grote kansen. Het is bedoeld voor organisaties die 
zich richten op jonge kinderen (0-3 jaar) en hun gezin.  
 

VluchtelingenWerk Magazine / [s.n.]. - Amsterdam: Vluchtelingenwerk 
Nederland, [s.a.].. - ISBN: 1389-0875: 24,00 euro  
URL: http://www.vluchtelingenwerk.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: ge 15 vluc  

 
VluchtelingenWerk Magazine is een driemaandelijkse uitgave van de 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het belicht achtergronden 
van het vluchtelingenbeleid in Nederland. Vluchtelingenwerk 
Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij 

het uitbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. 
  
 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen  
Carnotstraat 110  
2060 Antwerpen 
03 338 71 60 
docatlas@provincieantwerpen.be 
 

Documentatiecentrum Atlas Turnhout  
Grote Markt 44  
2300 Turnhout 
014 72 40 20 
docatlasturnhout@provincieantwerpen.be 

 

https://www.grotekansen.be/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:docatlas@provincieantwerpen.be
mailto:docatlasturnhout@provincieantwerpen.be
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