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Het prachtige risico van onderwijs / Biesta, Gert; Kneyber, René; James, 
Audrey. - Culemborg: Phronese, 2015. - 232 p.. - ISBN: 978-94-90120-08-5: 
24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 prac  

 
Wat is het doel van ons onderwijs? Deze vraag, die in de dagelijkse 
onderwijspraktijk vrijwel volkomen afwezig is, functioneert als rode draad 
in het oeuvre van onderwijspedagoog Gert Biesta. In dit boek wijst hij op de 
'zwakke kracht' van het onderwijs; onderwijspedagogische processen en 
praktijken werken niet op een machineachtige manier en kunnen niet in 

cijfers worden gescoord. Onderwijs houdt juist een 'prachtig risico' in voor zowel leerkrachten 
als leerlingen. Deze stelling werkt hij bevlogen uit in zeven thema's: scheppen, communicatie, 
lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit.  

 
De ontwikkeling van jongens in het onderwijs : context en praktijk van 
primair tot en met hoger onderwijs / Woltring, Lauk; van der Wateren, 
Dick; Geerdink, Gerda. - Amsterdam: LannooCampus, 2019. - 295 p.. - 
ISBN: 978-94-014-6033-0: 29,99 EUR  
URL: http://www.lannoocampus.nl/book-redirect/9789401460330  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 ontw 

  
Uitgangspunt van dit boek is het gedocumenteerde feit dat jongens het 
gemiddeld slechter doen in het onderwijs. Het boek beschrijft het hoe en 

waarom van de vaak matige schoolprestaties van jongens en hun voor leraar en opvoeder 
lastige gedrag. Het geeft inzichten in zowel de sociale als de pedagogische en de biologische 
aspecten van de ontwikkeling van jongens. Het breekt een lans voor een integrale benadering 
en gaat uit van een helder biopsychosociaal model. Hierdoor kan veel aandacht gegeven 
worden aan de consequenties voor de praktijk. Bij dit boek hoort materiaal dat te downloaden 
is, met name statistiek over jongens en meisjes in vele onderwijssoorten.  
 

Wijze lessen : twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek / Surma, Tim; 
Vanhoyweghen, Kristel; Sluijsmans, Dominique; Camp, Gino; Muijs, 
Daniel; Kirschner, Paul A.. - Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2019. - 208 p.. - 
ISBN: 9789077866528: 24,95 EUR  
URL: 

https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-
ebc6-d674-ac24f78596ef  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 wijz  

http://www.lannoocampus.nl/book-redirect/9789401460330
https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef
https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8-c213-ebc6-d674-ac24f78596ef
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Effectieve instructie maakt dat leerlingen meer en diepgaander leren. Hoe je effectieve lessen 
geeft, lees je in dit boek. Het boek verbindt de meest recente wetenschappelijke inzichten rond 
leren en instructie met de praktijk van het lesgeven in België en Nederland. Zes Belgische en 
Nederlandse auteurs met ervaring in onderwijspraktijk en -onderzoek beschrijven 12 
basisprincipes die nodig zijn om effectieve lessen te geven. Het boek is bedoeld voor leraren, 
toekomstige leraren, lerarenopleiders en iedereen die in onderwijs en in het bijzonder in 
evidence informed instructie geïnteresseerd is. Je kan het boek ook downloaden in PDF-
formaat. Op de website Wijze lessen is ondersteunend beeld- en videomateriaal te vinden dat 
verduidelijkt hoe effectief leraren aan de slag gaan met de beschreven instructieprincipes.  

 
Duidelijk Nederlands op school: hoe 
communiceer je met ouders? Tips voor 
Nederlandstalige secundaire scholen in 
Brussel / Huis van het Nederlands Brussel. - 
Brussel: Huis van het Nederlands Brussel, 
2019. - 88 p. 
URL: 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-
landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 duid  
Vindplaats Turnhout: dg 6 duid  
 
Voor basis - en secundaire scholen is ouderbetrokkenheid een must. Alleen is het niet altijd 
evident om die ouderbetrokkenheid te realiseren. In een meertalige context lijkt dit voor 
sommige scholen echter een heel moeilijke opdracht. Deze gids bestaat uit 6 thema's met tips 
om in Duidelijk Nederlands te communiceren. Ze bevat ook een lijst met veel gebruikte 
schoolwoordenschat vertaald naar het Frans en Engels. De 6 thema's zijn: bezoek aan de school, 
inschrijvingsgesprek, infomoment, algemene communicatie met ouders, oudercontact, 
conflict- of slechtnieuwsgesprek. In elk hoofdstuk zijn concrete tips te vinden. Ook zijn er per 
onderdeel lijsten met duidelijke, eenvoudige zinnen die je kan gebruiken in je communicatie. 
De lijst werd telkens vertaald in het Frans en het Engels.  

 

Armoede op school : wegen voor een schoolbeleid / Maes, John; Van 
Camp, Frie. - Brussel: Politeia, 2019. - 127 p.. - ISBN: 978-2-509-03461-8: 
35,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 (o)m  

 
In de reeks 'Beleid voeren in het onderwijs' worden actuele thema's 
uitgediept die raakvlakken hebben met zowel onderwijsbeleid als school- 
en klaspraktijk. Statistieken tonen aan dat kinderarmoede in Vlaanderen 
toeneemt. In dit themanummer gaan de auteurs op zoek naar hoe de 

voorschoolse opvang en de school in deze maatschappelijke problematiek een positieve rol 
kunnen spelen voor kinderen en jongeren in armoede. Onderwijs alleen kan de 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school
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maatschappelijke ongelijkheid niet wegnemen, maar de school kan wel een rol spelen via een 
aantal effectieve aanpakken.  
 

Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school : een 4 lademodel 
(herwerkte editie met schoolpostersjabloon) / d'Haes, Monique. - 
Brussel: Politeia, 2019. - 91 p.. - ISBN: 978-2-509-03423-6: 39,00 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 gewe  

 
Het doel van een sanctiebeleid op school moet zijn om jongeren 
gewenst gedrag aan te leren. Het huidige sanctiebeleid in veel 
secundaire scholen slaagt daar niet in omdat het op papier te 
rigide en in de praktijk moeilijk werkbaar is. Het 4 lademodel is 

ontwikkeld als alternatief. Het geeft scholen een kader om op papier helder te zijn en in de 
praktijk rechtvaardig. In het 4 lademodel worden ongewenste gedragingen ingedeeld in vier 
categorieën, afhankelijk van de ernst ervan en van het aantal keren dat een leerling ze stelt. 
Aan elke categorie wordt een 'lade' met mogelijke maatregelen verbonden. Daaruit kan men 
op elk moment een passende keuze maken, afhankelijk van de omstandigheden. Het model 
maakt het mogelijk om gedifferentieerd op te treden zonder arbitrair te zijn.  
 

Kijkwijzer functioneel meertalig leren in het secundair 
onderwijs / Onderwijscentrum Gent. - Gent: 
Onderwijscentrum, 2019. - 30 p. 
URL: 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Kijkwijzer%20Functioneel%20meertalig
%20leren%20in%20het%20SO.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 kijk  
 
Het concept 'functioneel meertalig leren' werd initieel ontwikkeld en uitgewerkt door het 
Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Het betekent dat thuistalen gericht worden ingezet in 
het onderwijs, als didactische versterking van het leerproces. Met de kijkwijzer Functioneel 
meertalig leren kan je je eigen klaspraktijk in kaart brengen maar ook andere leraren 
observeren. De kijkwijzer bevat concrete voorbeelden, praktische handvatten, nuttige tips en 
links naar materialen.  

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Kijkwijzer%20Functioneel%20meertalig%20leren%20in%20het%20SO.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Kijkwijzer%20Functioneel%20meertalig%20leren%20in%20het%20SO.pdf
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Vakmanschap in de 21e eeuw : ondernemend en 
duurzaam beroepsonderwijs / Kennisnet. - Zoetermeer: 
Stichting Kennisnet, 2016. - 62 p. 
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Vakmanschap_in_de_21e_eeuw_d
uurzaam_en_ondernemend_mbo.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 vakm  
 
Deze brochure laat zien hoe het Nederlandse beroepsonderwijs (MBO) inspeelt op de 
veranderende arbeidsmarkt en welke impact technologie hierbij heeft. De invloed van 
technologie op het onderwijs en de samenleving levert kansen en risico's op. Vakkennis 
verandert steeds sneller. De wereld van nu vraagt om een nieuwe houding en vaardigheden als 
kritisch en creatief denken, digitale geletterdheid, communiceren, samenwerken, 
zelfregulering en technologiewijsheid. Ook duurzaam denken en ondernemerschap worden 
genoemd als 21e-eeuwse vaardigheden. In de publicatie illustreren acht praktijkvoorbeelden 
de kruisbestuiving tussen nieuwe vakkennis, innovaties, interdisciplinair werken en 21e-eeuwse 
vaardigheden. Evenals de oplossingen en kansen die dit biedt aan onderwijs, bedrijven en de 
maatschappij.  
 

De vliegtuigklas : naar sterk taalonderwijs op de basisschool / Frijns, 
Carolien. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019. - 200 p.. - ISBN: 978-94-6337-
156-8: 30,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 vlie  
Vindplaats Turnhout: ro 3 vlie  

 
De toenemende diversiteit stelt scholen op de proef. Hoe kunnen we 
anderstalige kinderen het best helpen met het leren van Nederlands? Hoe 
ziet een krachtige taalleeromgeving eruit? Kan een school meer een thuis 

worden, een "woonkamerschool' als het ware, om taal maximaal te stimuleren? En hoe pakken 
we dat aan? De vliegtuigklas is een literair-professionele gids over taal en onderwijs. Dit boek 
brengt twee werelden samen: literatuur en wetenschap. Want alleen kunnen ze veel, maar 
samen kunnen ze meer. De literaire vondsten bestaan uit miniaturen over het anderstalige 
basisschoolkind, diens ouders en leerkrachten. We zitten in woonkamers van Turkse gezinnen 
in Vlaanderen, drinken koffie in leraarskamers op verschillende basisscholen en duiken in 
dromen. De wetenschappelijke vondsten gaan over taal leren, meertaligheid en 
ouderparticipatie. We leren van helder gebrachte inzichten uit internationaal onderzoek, 
doorspekt met praktijkvoorbeelden en concrete ideeën voor de onderwijspraktijk.  

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Vakmanschap_in_de_21e_eeuw_duurzaam_en_ondernemend_mbo.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Vakmanschap_in_de_21e_eeuw_duurzaam_en_ondernemend_mbo.pdf
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Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs : een praktijkmodel voor 
diagnostiek en advisering / Pameijer, Noëlle K.; van Beukering, Tanja. - 
Leuven: Acco, 2015. - 471 p.. - ISBN: 978-90-334-9793-3: 49,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 5 hand  

 
De ervaringen van onderwijskundigen met het model handelingsgerichte 
diagnostiek (HGD) en een veranderende visie op diagnostiek waren 
aanleiding voor een herziening. HDG sluit nu naadloos aan bij de zeven 
uitgangspunten en de werkwijze van handelingsgericht werken op school. 

Zo is er nu veel aandacht voor onderwijs- en opvoedbehoeften van leerlingen en 
ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders: wat hebben zij nodig om een doel te behalen? 
De leerling heeft bovendien een sterkere positie gekregen: ongeacht zijn leeftijd, participeert 
hij als mede-onderzoeker. Er is ook meer aandacht voor het samen met de leraar analyseren 
van diens aanpak, met als doel deze aanpak beter af te stemmen op wat de leerling nodig heeft. 
Ouderbetrokkenheid is nog meer onderdeel van HGD en het vergroten van 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders is een speerpunt. Veel voorkomende valkuilen in 
diagnostische besluitvorming komen aan bod, evenals suggesties hoe deze te voorkomen. De 
strategiefase en integratie/aanbevelingsfase zijn vereenvoudigd, omdat deze te uitgebreid 
bleken voor de dagelijkse praktijk. Wetenschappelijke gegevens uit meta-analyses over goed 
onderwijs en effectieve interventies in het onderwijs zijn in verschillende fasen verwerkt. Het 
handboek is bedoeld voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs. 
Daarnaast is het interessant voor begeleiders, gedrags-, reken- en taalspecialisten, 
zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdartsen en -verpleegkundigen. Bij het 
boek zijn downloads beschikbaar die regelmatig worden vernieuwd.  

 
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.  
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De begeleiding van hoogbegaafde kinderen / Webb, James T.; Gore, Janet 
L.; Amend, Edward R.; DeVries, Arlene R.; Jurgens, Karel. - Assen: Van 
Gorcum, 2013. - 336 p.. - ISBN: 978-90-232-5126-2: 39,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 bege 

  
Dit boek biedt suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een 
goed zelfbeeld te ontwikkelen. Het biedt inzicht in hun gevoelsleven en 
gedachtenwereld opdat professionals zoals leerkrachten, 

leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, enz. beter kunnen ondersteunen. In verschillende 
hoofdstukken wordt er o.a. ingegaan op de term hoogbegaafdheid, kenmerken ervan, 
communicatie, motivatie, zelfdiscipline, aangepast onderwijs, enz. Naast inzicht biedt elk 
hoofdstuk ook enkele praktische suggesties en strategieën.  
 

 Binnenklasdifferentiatie in de praktijk : ieders leer-kracht realiseren / 
Struyven, Katrien. - Leuven: Uitgeverij Acco, 2019. - 199 p.. - ISBN: 978-
94-6379-679-8: 29,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 binne  

 
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk maakt het haalbaar om ieders leer-
kracht te realiseren. Het boek zet je op weg met een stapsgewijze aanpak, 
creatieve tips en suggesties. Beschrijvingen uit de klaspraktijk in 
basisonderwijs en secundair onderwijs maken het differentiëren 

levensecht. Het BKD-leer-krachtmodel vormt de rode draad. Toch kan je elk hoofdstuk ook 
apart raadplegen. Zo laat dit boek ook differentiatie toe bij de lezer. Bedoeld voor leerkrachten 
(in opleiding) en begeleiders van pedagogisch-didactische processen op school.  
 

Cyclisch onderwijs ontwerpen : in vijf stappen naar passende 
leeractiviteiten / Bakx, Anouke; Ros, Anje; Bolhuis, Erik. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2017. - 243 p.. - ISBN: 978-90-469-0579-1: 26,00 
EUR  
URL: http://www.coutinho.nl/cyclischonderwijsontwerpen  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 cycl  

 
In dit boek wordt uiteengezet hoe je als leerkracht in het basisonderwijs 
de leeractiviteiten zo vorm kunt geven dat de onderwijsopbrengsten in de 

brede zin van het woord zo groot mogelijk zijn. Hoofdstuk 1 gaat in op de leerkracht als 
professional en wat er allemaal van hem of haar verwacht wordt. In hoofdstuk 2 wordt 
beschreven hoe je als leerkracht zelf de regie over het onderwijs kunt nemen door zelf 
onderwijsactiviteiten te gaan ontwerpen. De vijf stappen in de cyclus van opbrengstgericht 
onderwijs ontwerpen staan in dit hoofdstuk beschreven. In de vijf volgende hoofdstukken, zijn 
de vijf stappen concreet uitgewerkt. Op de website van de uitgever vind je online materiaal bij 
het boek waarnaar wordt verwezen met een icoontje.  

http://www.coutinho.nl/cyclischonderwijsontwerpen
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EnIQma: Professionaliseringsspel (hoog)begaafdheid / 
[s.n.]. - [S.l.]: Koninklijke Van Gorcum BV, 2019.. - ISBN: 
9789023256649 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 eniq  
 
EnIQma is een professionaliseringsspel rond 
(hoog)begaafdheid voor het basisonderwijs. Het laat 
leraren toe te oefenen met casussen en signalen die 
mogelijk wijzen op (hoog)begaafdheid via drie 

mogelijke spelvormen. Daarnaast bevat het ook een methodiek waarmee je met leerlingen zelf 
aan de slag kunt. Met de methodiek kan je op systematische wijze onderzoeken welke acties je 
kunt inzetten bij (hoog)begaafde leerlingen, wie je hierbij betrekt en hoe je de acties evalueert. 
De methodiek helpt op die manier bij het maken van een handelingsplan. Op www.eniqma.nl 
vind je achtergrondinformatie over het spel en ondersteunende filmpjes.  
 

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs : een praktisch 
handboek / Horeweg, Anton. - Houten: LannooCampus, 2015. - 352 p.. - 
ISBN: 978-94-014-2578-0. - ISBN: 9789401435345: 35,99 EUR 
[handboek]; 15,99 EUR [werkboek]  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 gedr  

 
Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs geeft een 
praktisch overzicht weer van gedragsproblemen en gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs 
kunt tegenkomen en de kennis om deze leerlingen te begeleiden. Het 

probeert handvaten te geven om effectief les te kunnen blijven geven in een klas waarin steeds 
meer leerlingen zitten die de nodige ondersteuning behoeven. Na een algemeen inleidend 
hoofdstuk, gaan een tiental hoofdstukken in op specifieke stoornissen die via een verkeerde 
aanpak kunnen leiden tot gedragsproblemen (AD(H)D, autisme, hoogbegaafdheid, DCD 
angststoornissen,...). Enkele andere hoofdstukken gaan in op andere oorzaken van 
gedragsproblemen (zoals trauma of een problematische gehechtheid) of specifieke vormen 
zoals agressie, pestgedrag of straatcultuur in de klas. Een apart hoofdstuk gaat ook in op de 
specifieke rol van executieve functies. Bij het boek werd ook een werkboek ontworpen voor 
(toekomstige) leraren om kennis aan te bieden en te laten reflecteren over de aanpak van 
gedragsstoornissen en gedragsproblemen in de klas.  

 
Goed onderwijs voor begaafde leerlingen : 7 aanraders en 1 heet hangijzer 
/ Van Gerven, Eleonoor. - Dordrecht: Instondo, 2016. - 100 p.. - ISBN: 
978-94-6317-049-9: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 goed  

 
Steeds meer schoolteams gaan heel bewust vorm geven aan het onderwijs 
aan begaafde leerlingen. Net als bij alle andere pedagogisch-didactische 
vraagstukken komen verschillende dilemma's in zo'n proces bovendrijven. 
Dit boek uit de reeks TIBtools beschrijft 7 aanraders om onderwijs aan 

begaafde leerlingen bewust aan te pakken. Daarnaast eindigt het boek met één 'heet hangijzer', 
namelijk de vraag of er alternatieve onderwijsarrangementen georganiseerd moeten worden 
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voor begaafde leerlingen. Het hoofdstuk biedt geen antwoord op de vraag, maar bekijkt het 
vanuit verschillende invalshoeken. 
 

Handel geweldloos : 9 aanraders / Van den Heuvel, Ilse; Montens, Colette. 
- Dordrecht: Instondo, 2019. - 96 p.. - ISBN: 978-94-6317-152-6: 23,50 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 hand  

 
Deze uitgave in de reeks 'TIBtools' gaat over de methodiek Geweldloos 
Handelen in onderwijs- en opvoedingssituaties. De methodiek biedt een 
heldere tool aan, onderverdeeld in een negental aanraders: Ik heb geen 
controle over de leerling / Ik ben aanwezig en investeer in herstel van de 

relatie / Ik werk samen en leg de focus op samenwerken met het netwerk (rondom kinderen-
jongeren) / Wij zijn open en transparant / Ik maak onderscheid tussen persoon en gedrag / Wij 
tonen kalm verzet en smeden het ijzer als het koud is / Wij zijn vastberaden en houden vol / 
Wij nemen een duidelijk standpunt in. Elke aanrader wordt op praktisch bruikbare wijze 
uitgelegd en gestoffeerd met praktijkvoorbeelden. De TIB-tool biedt handvatten voor de 
houding van de leerkracht (basis- en secundair onderwijs) en geeft je als leerlingenbegeleider 
tools hoe je de leerkracht als co-regulator kunt ondersteunen.  

 
Hoogbegaafd : als je kind (g)een Einstein is / Kieboom, Tessa. - Tielt: 
Lannoo, 2015. - 280 p.. - ISBN: 978-94-014-0690-1: 19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 hoog  

 
Dit boek probeert inzicht te geven in hoogbegaafdheid vanuit 
wetenschappelijk perspectief, maar ook via cursief gedrukte 
praktijkvoorbeelden. Het boek richt zich voornamelijk op ouders, maar 
haalt ook de leerkracht aan als betrokkene. In 4 hoofdstukken tracht het 
boek enkele hardnekkige misverstanden over hoogbegaafdheid te 

kaderen: Een foto van hoogbegaafdheid, Hoogbegaafdheid op school 
Hoogbegaafd, gewoon (een beetje) anders, Hoogbegaafd in de praktijk 
 

 Ik ga differentiëren : praktisch handboek voor docenten in het 
voortgezet onderwijs / Gaarthuis, Frank; Admiraal, Wies; Geisink, 
Michelle. - Santpoort-Noord: Multiga Onderwijsontwikkeling & 
Publishing, 2017. - 131 p.. - ISBN: 978-90-822192-3-4: 14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 ikga  

 
Met de werkvormen in dit praktische handboek kunnen leraren 
secundair onderwijs direct aan de slag. Allereerst definiëren de 
auteurs het begrip differentiëren: het doelbewust op zoek gaan 
naar verschillen in een klas door middel van dataverzameling en -

analyse om daarna, op basis van de mate waarin individuele leerlingen de leerstof beheersen, 
de volgende lessen voor te bereiden voor minimaal twee niveaugroepen. Daarbij differentieer 
je in instructie, leerstof, rol of leerstartpunt door hiervoor specifieke werkvormen te selecteren.  
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Spots op onderwijs : wetenschappers voor het voetlicht / Bodvin, Kathleen. 
- Leuven: LannooCampus, 2019. - 375 p.. - ISBN: 978-94-014-6070-5: 
29.99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 spot  

 
In dit boek proberen 27 onderwijsspecialisten een antwoord te vormen op 
vragen als "wat zijn de basiskenmerken van goed onderwijs?", "hoe gaan 
we om met verschillen tussen leerlingen" en "wat moet de topprioriteit zijn 
voor iedereen die begaan is met onderwijs?". Het boek tracht met een 

nieuwe blik , weg van de polarisering tussen verschillende onderwijsvisies, naar concrete 
uitdagingen in scholen vandaag te kijken. 
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Allemaal digitaal? : 7 bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid 
/ Mariën, Ilse; Van Damme, Sara. - Brussel: Politeia, 2016. - 221 p.. - 
ISBN: 978-2-509-02864-8: 29,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 01 alle 

Dit boek wil een overzicht brengen van een aantal sterke e-
inclusiepraktijken in Vlaanderen. Het eerste hoofdstuk licht de meest 
recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen toe. 

Het gaat dieper in op de noodzaak van een brede visie op e-inclusie. Daarnaast biedt het 
hoofdstuk een diepgaand inzicht in de nieuwe risicogroepen van digitale uitsluiting en in de 
zeven verschillende bouwblokken die nodig zijn om een structureel en duurzaam e-
inclusiebeleid uit te bouwen: 1. Brede visie op e-inclusie 2. Beleid op basis van partnerschappen 
3. Basisreflex bij innovatie- en digitaliseringsprocessen 4. Bouwen op onderzoek 5. 
Betrouwbare en kwaliteitsvolle toegang 6. Basiscompetenties verzekeren 7. Bouwen aan 
ondersteuningsnetwerken. De daaropvolgende zeven hoofdstukken brengen per bouwblok 
een gedetailleerde beschrijving van twee sterke praktijken: één georganiseerd door lokale 
overheden, en één door socioculturele organisaties of publieke instellingen. Tot slot gaat het 
besluit van dit boek dieper in op de visie en prioriteiten van het Begeleid Digitaal-project van 
de Vlaamse overheid en worden er concrete acties en aanbevelingen voor de toekomst 
geformuleerd.  

The Culture Map : begrijp hoe mensen denken, leidinggeven en dingen 
bereiken binnen verschillende culturen / Meyer, Erin. - Amsterdam: 
Uitgeverij Business Contact, 2019. - 310 p.. - ISBN: 978-90-470-1268-9: 
24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.1 cult 

Aan de hand van veel voorbeelden beschrijft Erin Meyer 8 assen waarop 
culturen van elkaar kunnen verschillen en hoe je die verschillen deels kunt 
overbruggen. Een aantal van deze assen zijn ontleend aan de theorie van 
Fons Trompenaar. De assen (of schalen) betreffen o.a. communicatiestijl, 

leiderschap, feedback, besluitvorming, vertrouwen, tijdsperceptie. De titel van het boek 
verwijst naar een overzicht dat je kunt tekenen waarin elk van de 8 assen visueel worden 
weergegeven zodat je, wanneer je in een multicultureel team werkt, kan zien welke uitdagingen 
je zou kunnen verwachten voor elke specifieke combinatie van culturen.  

Interculturele psychologie : werken aan effectieve ontmoetingen tussen 
culturen / van Oudenhoven, Jan Pieter; van der Zee, Karen. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2019. - 248 p.. - ISBN: 978-90-469-0655-2: 29,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 inte 

Interculturele psychologie is een herziene uitgave van de uitgave 
Crossculturele psychologie. De psychologische benadering van culturele 
verschillen is gebleven, maar het accent is verschoven van crosscultureel 
naar intercultureel. Het boek gaat vooral in op de vraag hoe mensen 
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effectief om kunnen gaan met andere culturen in verschillende toepassingsgebieden, zoals 
werk, onderwijs en opvoeding. Het bevat reflectievragen, schema's, kaders, een begrippenlijst, 
leeswijzer, samenvattingen en een uitgebreide literatuurlijst. Bedoeld voor studenten 
psychologie en professionals in multiculturele situaties, zoals artsen, leraren, politieagenten, 
sociaal-cultureel werkers,...  

Traumasporen : het herstel van lichaam, brein en geest na 
overweldigende ervaringen / Van der Kolk, Bessel A.. - Eeserveen: 
Uitgeverij Mens!, 2019. - 575 p.. - ISBN: 978-94-6316-031-5: 41,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 trau 

Prof. dr. van der Kolk verklaart in Traumasporen waarom 
getraumatiseerde volwassenen en kinderen steeds weer gekweld 
worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare 
woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te 
herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in 

hun eigen lijf negatief beïnvloedt. De auteur beschrijft hoe een groep therapeuten en 
wetenschappers samen met hun patiënten heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te 
integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerden bevrijd kunnen worden van de 
tirannie van het verleden. Het boek toont nieuwe wegen naar herstel, gebaseerd op het 
reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, 
neurofeedback, theater en andere methoden. Met register en voor Nederland en Vlaanderen 
aangepaste informatiebronnen en literatuur.  

Liever Sandra dan Samira? : over praktijktesten, mystery 
shopping en discriminatie / Verhaeghe, Pieter-Paul. - Berchem: 
EPO, 2017. - 174 p.. - ISBN: 978-94-6267-087-7: 20,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 liev  

Fenomenen als racisme, discriminatie en seksisme blijven 
moeilijk bespreekbaar, niet het minst op het politieke niveau. 
Debatten die hierover worden gevoerd, zijn vaak gesteund op 
emotionele eerder dan rationele argumenten, laat staan op 
basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Met dit boek 

biedt Pieter-Paul Verhaeghe binnen deze context een tool om, op basis van wetenschappelijke 
bevindingen, het debat aan te gaan over hoe discriminatie in de praktijk daadwerkelijk 
aangepakt kan worden. In een heel toegankelijke taal neemt de auteur de lezer bij de hand en 
herinnert hij ons vanuit een sociologisch perspectief welke diverse vormen discriminatie 
aanneemt en waarom het belangrijk is om het te bestrijden. Maar het belangrijkst deel van zijn 
boek gaat over twee concrete instrumenten die kunnen helpen bij het aantonen van 
discriminatie: praktijktesten en mystery calls.  
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Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat / Eddo-Lodge, 
Reni. - [Antwerpen]: Polis, 2019. - 252 p.. - ISBN: 978-94-6310-471-5: 20,00 
EUR  
URL: renieeddolodge.co.uk  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 waar  

In dit boek gaat Reni Eddo-Lodge op zoek naar de historische oorzaken van 
racistische vooroordelen en laat ze zien hoe de ongelijkheid tussen wit en niet-

wit in onze samenleving werkt. Ze toont aan dat racisme soms subtiel maar onmiskenbaar 
structureel verankerd is onze samenleving, ook bij welmenende, tolerante burgers. De auteur 
wil met dit boek een bewustmaking en een gesprek op gang brengen.  

Culturele interventies gericht op volwassen statushouders : een 
verkenning naar werkzame elementen / van Dijk, Angela; van Grinsven, 
Saskia; de Groot, Nadia. - [S.l.]: Kennisplatform Integratie & 
Samenleving, 2019. - 36 p. 
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/werkzame-mechanismen-
culturele-interventies-statushouders.pdf  
URL: 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/infographic-statushouders-
kunst.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 cult 

Kunst- en cultuurprojecten en -interventies over én met vluchtelingen beogen vaak een 
bijdrage te leveren aan het vergroten van het sociale netwerk en de integratie van 
vluchtelingen. Veel culturele interventies hebben daarnaast ook nog andere doelen, zoals 
taalverwerving en talentontwikkeling. In opdracht van KIS verrichtten Movisie en LKCA 
(Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) een verkennend onderzoek. Er werd 
gekozen om één rol centraal te stellen: het vergroten van sociaal contact. In dit rapport staan 
de verschillende werkzame elementen beschreven die kunnen bijdragen aan sociale contacten 
en een succesvol project. Ze kunnen onderverdeeld worden in kenmerken van de interventie, 
de kunstenaar/uitvoerder, de doelgroep en de organisatie.  

 Jaarverslag 2018 : mensenrechten in ere herstellen / Unia : 
interfederaal gelijkekansencentrum. - Brussel: Unia, 2019. 
- 115 p. 
URL: 

https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Unia_jaarverslag_2018_NL_AS.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ge 17 unia  

https://www.kis.nl/sites/default/files/werkzame-mechanismen-culturele-interventies-statushouders.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/werkzame-mechanismen-culturele-interventies-statushouders.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/infographic-statushouders-kunst.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/infographic-statushouders-kunst.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Unia_jaarverslag_2018_NL_AS.pdf
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Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen 
bevordert. In dit jaarverslag lees je over de werking van Unia in 2018. 
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Toolkit oefenkansen Nederlands: ouders 
betrekken en versterken / Onderwijscentrum 
Gent. - Gent: Onderwijscentrum Gent, 2019. - 
veelv.gepag.toolkit +bijlagen 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: 
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-
oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-
en-versterken  

Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.2.1 oefe  
Vindplaats Turnhout: URL ; pa 8.2.1 oefe  
 
Deze toolkit geeft inspiratie, praktische tips en ondersteuning aan secundaire scholen die een 
oefenkans Nederlands willen opstarten voor ouders. In een oefenkans Nederlands worden 
zoveel mogelijk spreekkansen gecreëerd, zodat deelnemers de kans krijgen om het Nederlands 
actief te oefenen. De toolkit bestaat uit 4 onderdelen: 1) 7 sleutels die je toelaten om je 
oefenkans op een participatieve en stapsgewijze manier vorm te geven; 2) Een kijkwijzer die als 
praktisch reflectie-instrument kan worden ingezet om gespreksbegeleiders te inspireren en te 
informeren, zowel voor als na de oefenkans Nederlands; 3) Enkele voorbeelden van 
praatprikkels en werkvormen die in een conversatieactiviteit ingezet kunnen worden om de 
groep te activeren of een thema in te leiden; 4) Een aantal inspirerende methodieken en 
werkvormen die je in je conversatieactiviteit kunt gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
http://meertaligheid.be/materiaal/toolkit-oefenkansen-nederlands-ouders-betrekken-en-versterken
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Waar kom ik vandaan? / Sterkens, Christine. - Zoersel: VZW 
Herkes, 2019. - 32 p.. - ISBN: 9789493136168. - ISBN: 
9789493136182. - ISBN: 9789493136151. - ISBN: 
9789493136144. - ISBN: 9789493136175. - ISBN: 
9789493136199: 8,50 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn 

  
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal 

en een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk 
raken beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die 
- om welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn 
tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal 
(nog) niet beheersen. Dit boekje gaat over een kuiken dat zich afvraagt waar hij vandaan komt. 
Rosa de kip legt alles uit aan het nieuwsgierige kuiken. Er is een versie in het Roemeens, 
Farsi/Dari, Arabisch, Turks, Somalisch en Frans.  
 

pimpampoen: set 1 (boekje 1-8) set 2 (boekje 9-16) / de Witte, Kristien. - 
Brugge: die Keure, 2019.. - ISBN: 9789048635825 (set 1) 
ISBN:  9789048635832 (set 2) 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 pimp  

 
Pimpampoen is een pakket beeldwoordenboekjes om actief 
woordenschat te leren aan anderstalige kleuters. Voor de leerkracht is er 
een digitale tool met spelvormen om de woordenschat ook in de klas op 
speelse wijze in te oefenen. De eerste set van 8 boekjes bevat de 

basiswoordenschat. De tweede set telt ook 8 boekjes en bevat de uitbreiding.  

 

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen / 
Struiksma, A.J.C.; Van der Leij, A.; Vieijra, J.P.M.. - Amsterdam: VU 
Uitgeverij, 2018. - 204 p.. - ISBN: 9789086597901: 20,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.11.1 diag 

  
Dit boek beschrijft een procedure voor individueel didactisch 
onderzoek bij leerlingen met problemen bij technisch lezen. Het 
gaat dan om leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Sinds de vorige druk hanteert DTLAS (een veel 
gebruikte afkorting van het boek) de termen referentieniveau en leerstandaarden om de 
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positie van zwakke lezers op het onderwijscontinuüm te verduidelijken. De manier van werken 
wordt geïllustreerd met vijf gevalsbeschrijvingen. Elk voorbeeld laat zien hoe de toets-
informatie kan worden geïnterpreteerd en vertaald naar een plan van aanpak. Deze negende, 
geactualiseerde druk, maakt gebruik van de nieuwe, gecorrigeerde CITO-normering van de 
Drie-Minuten-Toets en van de nieuwe AVI-toets-kaarten. 
 

Hoeveel talen spreek jij? : wat je altijd al wilde weten over 
meertaligheid / Orioni, Marinella; Miltenberg, Sanne. - Amsterdam: 
Niño, 2019. - 88 p.. - ISBN: 978-90-8560-067-1: 17,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 hoev  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.1 hoev 

  
Lees- en doeboek over meertaligheid voor kinderen vanaf 9 jaar, 
leerkrachten en ouders. Op heldere en speelse manier wordt 

uitgelegd wat meertaligheid is, hoe kinderen meertalig opgroeien en hoe meertaligen 
functioneren. Verhalen, theorie, praktijk, tips en opdrachten wisselen elkaar af. Achterin het 
boek staan verwijzingen naar boeken en websites voor nog meer informatie over meertaligheid 
en meertalig opgroeien.  

 
Using multilingual approaches: moving from theory 
to practice. A resource book of strategies, activities 
and projects for the classroom / Heugh, Kathleen; 
French, Mei; Armitage, Janet; Taylor-Leech; 
Billinghurst, Necia; Ollerhead, Sue. - London: British 
Council, 2019. - 142 p.. - ISBN: 9780863559587 
Doelgroep: 7-16 jaar  
URL: 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-

multilingual-approaches-moving-theory-practice  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 usin  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.1 usin 
  
Dit boek biedt een overzicht van relevant onderzoek ivm het leren van talen in meertalige 
context én biedt kant-en-klare praktijkvoorbeelden van het gebruik van meertaligheid in de 
klas. Het is speciaal ontworpen om leraren te ondersteunen die Engels onderwijzen en voor 
leraren die Engels als instructietaal gebruiken in klassen met studenten in taalkundig diverse 
en taalarme gemeenschappen. De publicatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: Een gids met 
relevante onderzoeksresultaten, Strategieën, activiteiten en projecten die leraren in hun 
klaslokalen kunnen gebruiken en Een verkorte lijst met bronnen voor meertalig onderwijs voor 
verdere verkenning. Aan de hand van de ervaring van de auteurs, worden de praktische ideeën 
die hier aan bod komen, ondersteund door onderzoek en ervaringen uit de hele wereld. Ze zijn 
ook uitgeprobeerd door leraren in India, die ze in hun klaslokalen hebben getest en nuttige 
feedback en ideeën hebben gegeven. Bruikbaar voor basis en secundair. 
  

https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-multilingual-approaches-moving-theory-practice
https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-multilingual-approaches-moving-theory-practice


19 
 

Kippen / Doyle, Sheri. - Etten-Leur: Corona, 2017. - 24 p.. - 
(Leven op de boerderij). - ISBN: 9789461756664: 24,50 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 leve  

 
In de serie 'leven op de boerderij' lezen kinderen in het 
Nederlands en Arabisch over dieren die op de boerderij 
leven. Dit boek gaat over kippen.  
 
Koeien / Doyle, Sheri. - Etten-Leur: Corona, 2017. - 24 p.. - 
(Leven op de boerderij). - ISBN: 978-94-6175-667-1: 24,50 
EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 leve  

 
In de serie 'leven op de boerderij' lezen kinderen in het 
Nederlands en Arabisch over dieren die op de boerderij leven. 
Dit boek gaat over koeien.  
 
Varkens / Doyle, Sheri. - Etten-Leur: Corona, 2017. - 24 p.. - 
(Leven op de boerderij). - ISBN: 978-94-6175-668-8: 24,50 
EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 leve  

 
In de serie 'leven op de boerderij' lezen kinderen in het 
Nederlands en Arabisch over dieren die op de boerderij leven. 
Dit boek gaat over varkens.  

 
taalstimulering in de vrije tijd: taalinitiatieven voor anderstalige kinderen in Oost-Vlaanderen / 
Odice. - Gent: odice, 2014. - brochure 
Doelgroep: 5-18 jaar  
URL: https://www.expoo.be/taalstimulering-in-de-vrije-tijd  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 taal 
  
Verschillende lokale besturen organiseren initiatieven om anderstalige kinderen buiten de 
school in contact te brengen met de Nederlandse taal. Hiermee willen ze anderstalige kinderen 
ook in hun vrije tijd stimuleren om actief met het Nederlands bezig te zijn. Afhankelijk van de 
doelstellingen, de beoogde doelgroep en de lokale context kiezen gemeentes voor 
verschillende vormen van taalstimulering. Het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe) 
analyseerde deze initiatieven in Oost-Vlaamse steden en gemeenten met een integratiedienst. 
De focus lag op initiatieven voor kinderen en jongeren. De resultaten hiervan zijn gebundeld in 
het draaiboek Taalstimulering in de vrije tijd. Twaalf aandachtspunten kunnen u inspireren om 
zelf een kwalitatief aanbod aan taalstimulerende initiatieven voor kinderen uit te bouwen. Deze 
aandachtspunten worden in het draaiboek uitvoerig besproken en aangevuld met concrete tips 
en praktijkvoorbeelden. U kunt er dus direct met aan de slag.  

https://www.expoo.be/taalstimulering-in-de-vrije-tijd
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ZILL met AN voor leraren met nieuwkomers in de reguliere 
groep / Loman, Jozefien; Verhoeven, Anne. - Brussel: 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 2019. - 139 p.. - ISBN: 
9789463963435: 13,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 zill  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.2 zill  

 
Naast onthaalleraren spelen reguliere leraren in het lager 

onderwijs een zeer belangrijke rol bij de opvang van anderstalige nieuwkomers. Zill met AN 
focust daarom vooral op het ondersteunen van leraren in het lager onderwijs bij de opvang van 
anderstalige nieuwkomers in de reguliere groep. Naast achtergrondinformatie vind je in de 
bundel tips, linken naar websites, bijlagen met bruikbare documenten en concrete 
voorbeelden. 

  
Letterspelmat: Beweeg & Leer / Studio Formo. - [S.l.]: kakels, 
2015.. - ISBN: 8719182313373 
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lett  

 
Letterspelmat combineert actie en leren in een spel voor kinderen 
vanaf circa 5 jaar oud. Spelenderwijs leren kinderen letters, 
klanken en woorden. De rand van de mat bevat afbeeldingen van 
klankzuivere woordjes die bestaan uit 3 of 4 letters. In het midden 

staan alle letters van het alfabet, maar ook dubbele letters om nog meer woordjes mee te 
kunnen maken. Ook kun je woordjes op verschillende manieren maken. De eenvoudigste 
manier om met deze mat te spelen is een kind een woordje uit de rand aan te laten aanwijzen. 
Een ander kind moet dan dat woordje maken door met handen en voeten op de juiste letters 
te gaan staan. Maar.... je kunt het woord natuurlijk ook lopen, in teams spelen door het woord 
met z'n tweeën op de mat te maken, je kunt dan bijvoorbeeld ook langere woorden verzinnen 
die niet op de rand staan.  
 

 Limo : de leukste dag van de week / Van Lier, Ineke; Van 
Slooten, Monique. - Broek in Waterland: Arcos Publishers, 
2019. - 42 p.. - ISBN: 978-94-90824-22-8: 17,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 limo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 limo 

  
Voorleesboek met vrolijke foto's van de hond Limo: Limo houdt 
van koekjes. En van verstoppertje spelen. Iedere dag doet Limo 
iets leuks, met een vriend, met Jasmijn of met Momo, zijn 

baasje. Hij gaat naar de kapper en helpt met de was. Maar welke dag vindt hij het leukst? 
Maandag? Of donderdag? Lees maar mee! Dit eenvoudige boek over de lieve hond Limo is 
speciaal bedoeld voor kinderen die Nederlands leren, maar is ook heel fijn om thuis voor te 
lezen. Over Limo Limo is een Australische Labradoodle, die is opgeleid als leeshond. Met zijn 
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baasje bezoekt hij scholen en AZCs, waar hij luistert naar kinderen die hem een verhaal 
voorlezen. Kinderen die moeite hebben met lezen, raken vaak gespannen als ze moeten lezen 
in aanwezigheid van een volwassene. Maar voorlezen aan een leeshond is een heel ander 
verhaal!  

 
 Lezer-scan : een behandelingsplan voor het leren lezen / Ceyssens, 
Martine. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018. - 121 p.. - ISBN: 978-94-6337-
117-9: 30,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.6 leze  

 
Niets is zo leuk als leren lezen en meegesleept worden door een verhaal, 
en het is erg frustrerend wanneer dit niet lukt. Kinderen met 
leesproblemen krijgen vaak leesblaadjes voorgeschoteld waarin weinig 

structuur zit, of worden aangespoord om vooral te blijven lezen. Uit onderzoek en de praktijk 
weten we echter dat het noodzakelijk is om leesmateriaal op het juiste niveau aan te bieden, 
met een duidelijke lijn in dit materiaal. Tegelijk merken we dat zowel therapeuten, ervaren 
leerkrachten, CLB-medewerkers als studenten in opleiding het niet eenvoudig vinden om een 
goed beginniveau te bepalen en daaraan een leesplan te koppelen. Vanuit deze nood werd 
Lezer-scan ontwikkeld als een logische verderzetting van Lezergame (Abimo). Het werd een 
praktische tool die therapeuten en leerkrachten in staat moet stellen om het leesprobleem 
beter te observeren en dit te koppelen aan een helder beginniveau waarbij de volgende fasen 
in het leesproces duidelijk worden. De mogelijke fasen die een kind moet doorlopen in een 
leesproces staan vermeld in de tool. Dit alles wordt gestaafd met vier concrete casussen die via 
video-ondersteuning te volgen zijn. Hierin wordt alles stap voor stap uitgelegd.  
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Eerst OKAN. Nu IK KAN!: Een gids vol hulpmiddelen voor de (ex-)OKAN-
leerling / Algoed, Zanna; Torfs, Jolijn; Jaspaert, Eva. - [S.l.]: Provincie 
Vlaams-Brabant, 2019. - 104 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-
bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-
vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-
kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-
BCVS2QZvMflK6x1qq7wY  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.10 eers  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.10 eers  
 
Eerst OKAN. Nu IK KAN! is een gids vol hulpmiddelen voor de (ex-)OKAN-leerling en biedt 
overzichtelijke stappenplannen, fiches, schrijf- en spreekkaders, websites en een beknopt 
grammaticaoverzicht. In duidelijke taal en ondersteund door illustraties krijgt de leerling tips 
over noteren in de les, het maken van taken en samenvattingen, studeren voor toetsen en 
examens, argumenteren en nog zoveel meer.  
  

Talent voor Nederlands : 20 actuele teksten met gevarieerde oefeningen 
voor een betere taalbeheersing / Engelen, Nicole; Nachtergaele, Lutgarde; 
Yans, Baudoin. - Namur: Erasme, 2012. - 224 p.. - ISBN: 978-2-87127-922-
8: 20,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.3 tale  

 
Deze publicatie bevat een verzameling persberichten. Een hulpmiddel voor 
de Nederlandse cursus op gevorderd niveau (3e niveau secundair en hoger 

onderwijs). Ongeveer twintig Nederlandstalige persberichten van Standaard, Knack ... en 
verschillende Vlaamse en Nederlandse websites. De teksten zijn gesorteerd in oplopende 
moeilijkheidsgraad met oefeningen voor begrijpend lezen. Plus oefeningen om mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden te verbeteren.  

 
Jeugdliteratuur en didactiek : handboek voor vo en mbo / Kamp, Iris; De 
Jong-Slagman, Janneke; Van Duijvenboden, Peter. - Bussum: Uitgeverij 
Coutinho, 2019. - 303 p.. - ISBN: 978-90-469-0685-9: 35,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.4 jeug 

  
Hoe krijg je als docent Nederlands je leerlingen zover dat ze met plezier 
gaan lezen? Bijzondere verhalen van schrijvers, rijke teksten, 
humoristische gedichten en mooie romans kunnen de persoonlijke en 

sociale ontwikkeling van jongeren stimuleren. Jeugdliteratuur en didactiek laat zien hoe 
veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is, zowel in het voortgezet 
onderwijs als het mbo. Dit handboek gaat over het belang van lezen en leesbevordering. Het is 

https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY
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geschikt voor studenten van de lerarenopleiding Nederlands, docenten Nederlands en 
professionals werkzaam in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en mbo.  
 

 Kangoeroelezen / Raets, Eefje; De La Motte, Pia; Vereecken, Laura. - 
Antwerpen: De Schoolbrug, 2019. - handleiding voor secundair 
onderwijs, handleiding voor de basisschool,bijlage 1: afvinklijst, 25 x 
stappenplan voorlezen, intro + evaluatie, 25 x reflectiefiche,vlaggetje 
secundair (25): 50,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: http://www.deschoolbrug.be/product/tooltas-kangoeroevoorlezen/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.4 kang 

  
Ben jij leerkracht op een secundaire school in de hoogste graad? Dan kan je je leerlingen 
klaarstomen op kangoeroevoorlezer te worden. Ze gaan dan voorlezen bij kinderen van de 
kleuterschool of het eerste leerjaar uit een basisschool in de buurt . Je zet zo volop in op de 
leesmotivatie en de burgerzin van je leerlingen. Maar liefst 21 van de 27 vakoverschrijdende 
eindtermen komen aan bod en een resem aan vakgebonden eindtermen zijn makkelijk te 
koppelen aan het lessenpakket. Een traject kangoeroevoorlezen bestaat uit vier lesuren en 
vervolgens minstens twee voorleesmomenten. Het is bedoeld voor leerlingen van de derde 
graad van het secundair onderwijs ongeacht taalniveau Nederlands, ervaring met voorlezen of 
affiniteit met kinderen.  
 

Lezen in de klas: leesbevordering van vmbo tot gymnasium 2019-
2020 / Terhell, Annemarie. - Amsterdam: Stichting Lezen, 2019. - 
23 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.lezen.nl/nl/publicaties/lezen-in-de-klas-2019-
2020  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.4 leze  

 
Deze gids bevat een beschrijving van verschillende leesactiviteiten 

en -projecten. Bedoeling is leerkrachten in het secundair inspireren om aan de literaire 
competentie van hun leerlingen te werken of het leesplezier te stimuleren.  
 

Nieuwe buren in de Molenstraat / Frison, Ghislaine. - Broek in Waterland: 
Arcos Publishers, 2019. - 85 p.. - ISBN: 9789490824235: 8,95 EUR  
Doelgroep: 13-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 bijo 

  
Easy reader voor tieners die Nederlands leren. Niveau A2. Tessa stuurt een 
berichtje aan haar vriendin Yasmin. Een berichtje over jongens, want Tessa 
en Yasmin zijn allebei verliefd. Dan ziet ze een verhuiswagen bij het huis 
van de buren. Leuk, nieuwe buren! Tessa wil graag buren met kleine 
kinderen, want ze wil graag oppassen. Maar op haar eigen broertjes 

passen vindt ze helemaal niet leuk. Daarom gaat ze met Yasmin naar het hockeyveld. Als ze 
thuiskomt, zijn haar broertjes weg... Dit is het eerste Nt2-leesboekje in de serie "Bij ons in de 

http://www.deschoolbrug.be/product/tooltas-kangoeroevoorlezen/
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/lezen-in-de-klas-2019-2020
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/lezen-in-de-klas-2019-2020
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Molenstraat". Het boekje bevat een woordenlijst Nederlands-Engels. Woordenlijsten in andere 
talen kunnen via arcospublishers aangevraagd worden.  

 
Vast / van Gansewinkel, Annie. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2017. - 103 p.. - (Thuisfront). - ISBN: 978-90-8696-280-8: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-16 jaar  
URL: http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-
fictie/thuisfront/vast  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 thui  

 
De vader van Jim zit in de gevangenis. Jim heeft het daar heel moeilijk mee. 
De serie Thuisfront bevat herkenbare verhalen in makkelijke taal, over 

jongeren met problemen thuis. Het leesniveau is A2/B1.  
 

 Ster in schrijven. Alfa C / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, 
Jeanne; Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2019. - 120 p.. - 
ISBN: 9789024419432: 19,90 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 ster  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.2 ster  

 
Ster in schrijven bevat functionele oefeningen voor beginnende schrijvers. 
Anderstalige jongeren op alfabetiseringsniveau worden in aansprekende 
teksten meegenomen door Bem, Milka, Mo, Rada en Tuu. Samen met 

deze leeftijdgenoten ontwikkelt de leerling de schrijfvaardigheid. Bij iedere tekst worden 
nieuwe woorden geleerd en werken leerlingen aan schrijfvaardigheid door afwisselende 
verwerkingsopdrachten. De teksten zijn verdeeld in thema's: Naar school, Vrije tijd, Thuis, 
Nederland en Toekomst. Ster in schrijven Alfa C bouwt verder op Ster in schrijven Alfa B. 
  

Poëzie hardop : 35 columns met 95 gedichten van 65 dichters / Hagen, 
Hans; Hagen, Monique; Kuiper, Maartje. - Amsterdam: Em. Querido's 
Uitgeverij, 2019. - 128 p.. - ISBN: 978-90-451-2288-5: 16,99 EUR  
Doelgroep: 7-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.4 poez 

  
Een kennismaking met de rijkdom van taal en poëzie. Van Hans Andreus 
en Abdelkader Benali tot en met Koos Meinderts en Ted van Lieshout. 35 
columns met 95 gedichten van 65 dichters om thuis en op school hardop 
voor te lezen of stil van te genieten, voor jong en oud, voor beginners en 

gevorderden. Bruikbaar bij poëzielessen voor basis- en voortgezet onderwijs, maar ook met 
suggesties om zelf aan de slag te gaan met poëzie.  

  

http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/thuisfront/vast
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/thuisfront/vast
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Volwassenenonderwijs 
 

Klim op : in eenvoudige stappen van NT2-niveau 0 naar A1 / Duenk, Sandra; 
Vervoort, Sjors. - Amsterdam: Boom, 2019. - 260 p.. - ISBN: 978-90-244-2412-2 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 klim  

 
Klim op is een deel uit de leerlijn NT2 op maat. Deze methode brengt de cursist 
van niveau 0 naar A1. Klim op is een basismethode voor volwassenen die in 
eenvoudige, gestructureerde stappen willen leren. De inhoud en de manier van 
leren is het meest geschikt voor mensen die een praktisch beroep (willen) 

uitoefenen en voor Nt2-leerders op mbo niveau die meer herhaling nodig hebben. De methode 
bevat tien thema's. Elk thema wordt afgesloten met herhalingsoefeningen in de vorm van 
dictees, flashcards en online spreekoefeningen. Tevens bevat de methode hoofdstukgebonden 
toetsen. De methode biedt audiomateriaal om klanken, woorden en zinnen na te zeggen. Dit 
biedt de taalleerder de mogelijkheid om aan zijn uitspraak te werken en om op een eenvoudige 
manier woorden en zinsopbouw onder de knie te krijgen. Al het additionele materiaal zoals 
filmpjes, woordenlijsten en geluidsbestanden staan op een bijbehorende website die 
toegankelijk is met de code voorin het boek. Op deze website kunnen cursisten ook nog extra 
oefenen met de geleerde woorden en zinnen.  

 
Inspiratiemap 1: Thema's en werkvormen om 
Nederlands te oefenen / IN-Gent. - Gent: In-Gent, 
2019. - 58 p.: 25,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 insp  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 insp  

 
Organiseer je een oefenkans en wil je je vrijwilligers 
didactisch ondersteunen? Ben je een ervaren 

vrijwilliger op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen? Of weet je niet goed hoe je als begeleider 
een conversatiegroep aanpakt? Deze inspiratiemap vol werkvormen is er voor jou en helpt je 
om van je gesprek een kwalitatieve oefenkans te maken.  
 

Arme lui / De Ket, Tom; van Adrichem, Ria. - Rockanje: De Stiep Educatief, 
2018. - 72 p.. - ISBN: 9789082101966 
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 arme 

  
Teunis en zijn zusje wonen in Amsterdam. In 1826 worden ze naar 
Veenhuizen gestuurd. Veenhuizen is een dorp in Drenthe. Daar moesten 
arme mensen en kinderen zoals Teunis een beter leven krijgen. Teunis ervaart 
hoe het leven is in dit paradijs voor arme lui: het pauperparadijs. Het boek is 
geschreven in gemakkelijke taal.  
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Boek je toekomst. Zeven verhalen met een boek in een bijzondere rol. / 
van Kaathoven, Netty; van de Wetering, Leonie; Van Den Berg, Ite; [et al.]. 
- Rockanje: De Stiep Educatief, 2013. - 76 p.. - ISBN: 978-90-821019-0-4 
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 boek 

  
In 'Boek je toekomst' staan zeven verhalen waarin boeken een belangrijke 
rol spelen in iemands leven. Het boek werd geschreven voor de week van 
de alfabetisering in 2013. De bundel werd geschreven in gemakkelijke taal 
  

Anarosa vindt een hond / Steutel, Willemijn. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2019. - 48 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 978-90-8696-368-3: 
12 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 eend  

 
Ieder deel van 'Een dag in ...' speelt zich af in een van de 12 maanden van het 
jaar. Alle verhalen zijn op A1 leesniveau geschreven en worden verteld vanuit 
een persoon, die steeds een andere nationaliteit heeft. In dit verhaal vindt 

Anarosa een hond. Haar gezin wil de hond houden, maar op een dag gaat de telefoon...  
 
Jiang danst / Steutel, Willemijn; Mannan, Abdul. - Amsterdam: Uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren, 2019. - 39 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 978-90-
8696-481-9: 11,32 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 eend  

 
'Jiang danst' speelt zich af in april. Jiangs man is werkloos en daardoor vaak 
somber. Hij wil zelfs niet met Jiang dansen. Maar dan is het koningsdag, het 
wordt een dag om nooit te vergeten!  

 
Mohammed is alleen / Steutel, Willemijn. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2019. - 40 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 978-90-8696-477-2: 
12 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 eend 

  
Dit verhaal gaat over Mohammed. Hij voelt zich alleen: zijn vrouw en dochter 
zijn niet bij hem, maar in hun moederland. Mohammed wacht bang af of ze 
naar Nederland mogen komen. Maar dan wordt het lente...  
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Olek wil een auto / Steutel, Willemijn. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2019. - 40 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 978-90-8696-369-0: 
12 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 eend  
 
Olek werkt zo veel mogelijk. Want hij spaart voor 
een auto. Om mee naar Polen te rijden, waar zijn 
grote liefde woont. 
 

Leven aan zee / van Adrichem, Ria. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2018. 
- 16 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 leve  

 
Het is 1954. Mientje woont in Scheveningen met haar familie. Ze vertelt 
over het leven aan zee. Dit boek is geschreven in gemakkelijke taal.  
 
 

 
Wie wat bewaart...: Meer mogelijkheden voor mensen en spullen / van 
Adrichem, Ria; Van den Berg, Itie. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2019. - 
67 p.. - ISBN: 9789082953237: 8,25 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stie  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 stie 

  
Zes afgeronde verhalen over mensen die oude kleding of spullen een 
nieuw leven geven. Dit boek sluit aan bij Nederland leest ... over 

duurzaamheid. Kies uit humor, spanning, leven en liefde of beleef met elkaar het samenlees-
verhaal. De verhalen variëren van niveau Op weg naar 1F tot 1F. Achterin het boek staan tips 
voor leesbeleving en bespreekpunten over duurzaamheid. Die punten brengen het gesprek op 
gang tussen lezers onderling, maar ook tussen lezers en taalcoaches of taaldocenten. De tips 
over leesbeleving zorgen voor het delen van ervaringen over leesplezier.  

 
Winter / Groenman, Frank; Scholtens, Nynke; De Bruin, Jaap. - Almere: 
Intertaal, 2019. - 36 p.. - ISBN: 978-90-5451-612-5: 7,95 EUR  
URL: https://media.intertaal.nl/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vier 

  
De reeks de vier seizoenen mikt op de doelgroep anderstaligen met een 
zeer beperkte kennis van het Nederlands. De bpekjes hebben een 
oplopende moeilijkheidsgraad: van A1.1 naar A1.2. Elk boekje bevat 4 
korte verhalen, met verklarende illustraties en eenvoudige zinnen en 

taalconstructies. Ze zijn geschikt om het begrip van het Nederlands te vergroten en de kennis 
van Nederlandse woorden uit te breiden. Winter is geschikt voor beginners met beperkte 

https://media.intertaal.nl/
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kennis van het Nederlands. De boekjes Lente en Zomer zijn iets moeilijker. De reeks eindigt met 
Herfst. De teksten van de boekjes zijn integraal ingesproken als luistermateriaal. 

  
De vrolijke hond en andere korte verhalen / Van Laer, Josée. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2019. - 64 p.. - ISBN: 9789086964901: 12,0 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vrol 

  
Deze kortverhalen lenen zich uitstekend voor gebruik in leesgroepen. 
Herkenbare (Vlaamse) setting. Deze bundel is speciaal bedoeld voor 
aarzelende volwassen lezers.  
 
Moord in de wijk / Vandermeeren, Hilde. - Antwerpen: Vrijdag, 2019. - 63 
p.. - (Wablieft-boeken). - ISBN: 9789460018183: 7,95 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
In een rustige woonwijk gebeurt een moord. De politie vindt geen spoor van 
de dader. De bewoners zijn bang en de onrust neemt toe. Twee buren 
trekken op onderzoek uit. Dat is gevaarlijk. Want de schuldige is dichterbij 
dan ze denken. Moord in de wijk is een spannend verhaal waarin een 

Vlaamse Miss Marple de hoofdrol speelt.  
 
Tekstzinnig : kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo / Van 
Heur, Ank; Kolen, Brigit. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 
247 p.. - ISBN: 978-90-469-0646-0: 29,50 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 teks 

  
'Tekstzinnig' helpt studenten stapsgewijs door het (academisch) 
schrijfproces heen, van informatie zoeken tot die informatie in een 
zakelijke tekst gieten. Met dit boek leert de student hoe 

zoekmachines werken, hoe bronnen op betrouwbaarheid beoordeeld kunnen worden en hoe 
informatie uit die bronnen correct weergegeven kan worden in een tekst zonder (per ongeluk) 
onrechtmatig werk van anderen te kopiëren. Het boek helpt ook met de meest gemaakte 
fouten in formulering, stijl en spelling.  

 
NT2-cahier theater in de les : Vergroot de spreekdurf met spelvormen uit 
de theatersport / Noordzij, Annette. - Amsterdam: Boom, 2019. - 39 p.. - 
(NT2-cahiers). - ISBN: 9789024430611: 14,95 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.2 NT2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.2 NT-c 

  
In dit cahier introduceert Annette Noordzij spelvormen uit de theatersport 
die de spreekbarrières kunnen doorbreken. Door middel van deze 
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spelvormen krijg je een positieve en losse sfeer in de les, die de druk om te presteren doet 
afnemen en daarmee de spreekdurf vergroot. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-
Cahiers. Deze reeks vormt een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten-
volwassenenonderwijs én OKAN- waarmee zij kunnen zorgen voor een professionelere aanpak 
van hun alledaagse lespraktijk.  

 

Doe maar taal : 1001 dynamische lesideeën voor alle taalniveaus / 
Verhoeven, Koen. - Leuven: Acco, 2019. - 239 p. (boek), 88 p. 
(kopieerbladen), met: boek, kopieerbladen. - ISBN: 978-94-6379-224-0: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 doem ;  

 
Ben je op zoek naar dynamische, communicatieve en interactieve 
(coöperatieve) werkvormen? Wil je meer differentiëren in je les? Zoek je 

nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de luister- of 
leesoefeningen aan te pakken? Wil je ludieke lesideeën opdoen en oefeningen in een ander 
jasje steken? Doe maar taal biedt een schat aan inspiratie. Het boek is opgebouwd uit vijf delen: 
spreken, schrijven, luisteren, lezen en spelvormen. Elk deel begint met vijf-minutenactiviteiten, 
die je instant kan gebruiken om een gaatje in je les op te vullen. Vervolgens krijg je tal van 
andere leuke ideeën die wat langer duren en waarvoor je soms extra materiaal nodig hebt. De 
ideeën zijn (meestal) gerangschikt van minder naar meer voorbereiding. Uitgewerkt 
voorbereidingsmateriaal en extra ideeen vind je op: www.acco.be/Doemaartaal.  

 
Donde esta el error? Waar is de fout? / [s.n.]. - La Eliana 
(Valencia): akros, [s.a.]. - 54 kaarten, staander, handleiding. - 
(Akros educativo): 25,00 euro  
Doelgroep: 3-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  

 
54 foto's met personen die situaties met een fout voorstellen: het 
onjuiste gebruik van een stuk gereedschap, een voorwerp of 
ongeschikte kledij in een bepaalde context.  
 
 El autobus: busca completa = De bus: zoek en maak af / [s.n.]. - La 
Eliana (Valencia): akros, [s.a.]. - 36 kaarten, dobbelsteen, 6 
bussen, handleiding. - (Akros educativo): 25,00 euro  
Doelgroep: 3-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  

 
In dit spel moet elke bus gevuld worden met 6 passagiers. Goed 
luisteren of beschrijven is de boodschap!  
 

http://www.acco.be/Doemaartaal
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Smartlappen : huilen in de klas (... en snotteren thuis!) / Koelewijn, Kim. - 
Amsterdam: Boom Uitgevers, 2019. - 78 p.. - ISBN: 978-90-244-1946-3: 
14,90 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 smar ;  

 
Smartlappen biedt hulp bij het praten over emoties in de klas en het 
vergroten van de woordenschat rondom emoties voor jong en oud. Dit 
boek op A2-niveau bevat de teksten van liedjes, een woordenlijst, en tips 

en oefeningen om in gesprek te gaan met elkaar. Daarnaast geeft het boek een leerling toegang 
tot een site waar de tien liedjes te beluisteren zijn. 
 

Woord en beeld : kwartetspel / Sciarone, A.G.. - Amsterdam: Boom, 2019. 
- 72 kaarten + spelregels. - ISBN: 9789024430055: 15,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 woor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 woor  

 
Met het Woord en beeld-kwartetspel vergroten en oefenen anderstaligen 
hun Nederlandse woordenschat. Het spel bevat kwartetten als 'groenten', 
'beroepen' en 'seizoenen'. De woorden in het kwartetspel zijn dezelfde als 

die aangeleerd worden in het beeldwoordenboek Woord en beeld. Het kwartspel is goed in te 
zetten als extra ondersteuning bij Woord en beeld, maar kan ook los van dit boek gebruikt 
worden. Het kwartetspel bevordert de communicatie en helpt bij het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Ook goed in te zetten als luister- en geheugentraining, en om het 
lidwoordgebruik in te slijpen. 
 

POP for letters / [s.n.]. - [S.l.]: Learning Resources, 
[s.a.]., bevat: 92 letter kaartjes, 8 pop kaarten, 
handleiding 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 popf  

 
Spel om letters in te oefenen. Om beurt haal je een 
letter uit de doos en benoem je de letter. Trek je een 
POP, dan moeten al je reeds verzamelde kaarten terug 
in de doos Een eenvoudig spel dat ontzettend leuk is om 
de letters in te oefenen. Je kan met de letters ook 

woorden laten lezen.  
 
Komplexe Sätze: Dativ-und Akkusativobjekt / Legespiel zur Bildung 
van Nebensätzen / [s.n.]. - Köln: LingoPlay, 2018. - 32 kaarten + 
1handleiding kaarten; 30 kaarten met 3 handleidingkaarten. - 
ISBN: 4250717300665: 16,80 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 satz 
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Twee kaartspellen om kinderen op een speelse manier zinnen te laten maken: spel 1 
samengestelde zinnen met want of omdat; spel 2 wie geeft wat aan wie?  
 

Kletspraat / van der Meulen. - [S.l.]: clowngames, [s.a.]. - 55 
kaarten + 1 hl.kaart. - ISBN: 8712051201733: 10,95  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet 

  
In dit creatieve spel mag je een verhaal vertellen, waarin je drie 
geheime woorden verstopt hebt. Vertel zo overtuigend 
mogelijk je verhaal, zonder dat je tegenspelers jouw woorden 
raden!  
 

 

O, zeg dat dan:Uitdrukkingen, straattaal en ander Nederlands... : voor nieuwe 
Nederlanders / Zandstra, Jan. - [Amersfoort]: KleurRijker educatieve uitgeverij, 
2019. - 77 p.. - ISBN: 978-94-90807-31-3: 12,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 uitd  

 
Je hoort mensen wel eens zeggen O, zèg dat dan! Dat betekent dat ze eerst niet 
begrepen wat je zei, maar nu wel. Het is een uitdrukking/zegswijze. In het 
Nederlands hoor je veel uitdrukkingen. In dit boek vind je ongeveer 1200 
Nederlandse woorden en uitdrukkingen die onbegrijpelijk of heel raar zijn voor 

mensen die Nederlands leren. Vaak staat er een tekening bij. Er is ook een trefwoordenlijst. 
Daarmee vind je de uitleg/betekenis. Alles is geschreven in Nederlands dat je makkelijk kunt 
begrijpen. Zonder moeilijke woorden.  
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Ik, jij, wij, samen : een kijkboek met versjes / Amant, Kathleen. - [Sint-
Niklaas]: Abimo, 2015. - 22 p.. - ISBN: 978-94-6234-354-2: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 ikji  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 ikji  

 
Kijkboek met versjes waarin kleuters kunnen ontdekken hoe ze kunnen 
samenspelen. Op elke dubbele pagina vind je rechts enkele tekeningen 
met informatie rond anders-zijn, wat zijn vrienden, samenspelen, 

vrienden maken en nee zeggen. Rechts vind je telkens een versje rond dat thema. In een 
tweede deel vind je per thema nog een grote plaat met een tweede versje en een reflectie- en 
zoekvraag bij het thema en de plaat.  

 
 Vriend : gezocht, verloren, gevonden / Rombaut, Eef; Thyssen, 
Emma. - Kalmthout: Van Halewyck, 2017. - 88 p.. - ISBN: 978-94-
6131-634-9 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 vrie  

 
Dit prentenboek met grote prenten ka individueel, maar ook 
klassikaal tijdens een voorleesmoment ingezet worden om met 
jonge kinderen te werken rond het thema vriendschap, pesten en 

zelfbeeld. In het verhaal gaat Dino op zoek naar een vriend. Die vriend vindt hij in Kikker. Ze 
worden beste maatjes. Tot Dino de kans krijgt om populair te worden. Hij staat voor een 
moeilijke keuze en botst tegen de grenzen van vriendschap, pesten en jezelf blijven.  

 

Effectief werken met groepen : praktische tips voor wat je wel en niet moet doen met groepen 
van alle leeftijden - met spelen om groepsvorming te stimuleren / Visser, John. - Katwijk aan 
Zee: Panta Rhei, 2015. - 160 p.. - ISBN: 978-90-8840-120-6: 22,50 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 effe  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 effe  

 
Dit boek bestaat uit vier delen. In deel één worden tips en 
aandachtspunten gegeven voor het werken met groepen. Het is gericht op 
het organiseren van activiteiten en op communicatie met groepen in het 
algemeen. Deel twee is gericht op specifieke groepen: kinderen van 4-7 
jaar, kinderen van 8-12 jaar, jongeren. Deel drie behandelt 
binnengericht/buitengericht gedrag van deelnemers en de gevolgen 
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hiervan voor de begeleider. In deel vier tenslotte, volgen een reeks van spelen die zeer geschikt 
zijn bij het werken aan positieve veranderingen van sociaal gedrag.  

 
 Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool / 
Jellesma, Francine. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2019. - 199 p.. - ISBN: 
978-90-8850-907-0: 35,00 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 soci  

 
Dit boek behandelt verschillende aspecten van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van 4 tot 12 jaar: relaties met leeftijdsgenoten, de band en 
interacties met de leerkracht, de emotionele ontwikkeling en de sociaal-

emotionele problemen in de klas inclusief de bijbehorende doelen en interventies. Het gaat 
specifiek in op faalangst, schoolweigering, pesten, motivatie en betrokkenheid. Ook de grote 
ontwikkelingspsychologische theorieën komen aan bod, evenals de pedagogische theorieën 
over onderwijs en hoe je deze terugziet in de manier waarop onderwijs is vormgegeven. 
Daarnaast legt het boek uit welke doelen scholen op sociaal-emotioneel gebied moeten 
behalen. Het boek werd wel samengesteld vanuit de invalshoek van het Nederlandse onderwijs.  

 
Wereldklassen: een schoolbreed traject rond culturele identiteit 
voor kinderen van het 4de-6de leerjaar / Lenaerts, Lieve; 
Severeyns, Griet; Stokken en Staarten; Van der Moeren, Bart. - 
Turnhout: De Warande, 2018. - brochure (20 p.), fiches 'groeien 
in verbinding' (28 p.), bijlagen (23 p.), 2 schatkamer 
werkboekjes 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 were ;  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 were 

  
Wereldklassen is een schoolbreed traject rond culturele diversiteit voor kinderen van het 4de 
tot het 6de leerjaar. De grote diversiteit aan culturele en sociaaleconomische identiteiten in de 
(klas)gemeenschap vormt de vertrekbasis van het project. Door de culturele eigenheid van 
kinderen, ouders en ook het schoolteam te leren kennen, worden we meer begripvol voor 
culturele verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de schoolgemeenschap 
versterken In deze map vind je een inleidende brochure die het traject kadert en twee 
werkboekjes Schatkamer. Aan de hand van vragen en opdrachten komt het kind via dit 
werkboekje heel wat te weten over zichzelf, over thuis en over de andere kinderen in de klas. 
Zo wordt zijn Schatkamer gevuld. Sommige opdrachten doet het kind alleen, andere zijn samen 
met iemand van de familie of met een klasgenoot. Tot slot vind je in de map ook de fiches 
'Groeien in verbinding' terug. Met deze reeks van 12 fiches met methodieken en reflecties kan 
een schoolteam aan de hand van heel concrete stappen de waarden en normen van de school 
uitzuiveren. De fiches zijn dus bedoeld om in team aan de slag te gaan. Zo kunnen leerkrachten 
en directies parallel met het traject in de klas aan een onderbouwde visie en een gedeelde, 
verbindende schoolcultuur werken. 



34 
 

  
 Emojito: if you feel it, show it! / Desyllas Games. - Pori: Tactic, 2016. 
- spelregels, 1 spelbord, 100 kaarten, 7 pionnen, 7 gokwijzers 
(bestaande uit 2 schijven en as). - ISBN: 6416739545745: 19,90 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 emoj  

 
Emojito is een spel waarin de spelers verschillende emoties 
verkennen. Tijdens het spel beeld je een emotie uit met geluiden en 
gezichtsuitdrukkingen die de andere spelers moeten raden. Je kan 

tegen elkaar spelen of samen met een groep tegen het spel zelf spelen.  
 

De veilige klas : inspireren en leren / Borjans, Harald; Hart, Sura; Kindle 
Hodson, Victoria. - Roermond: Stichting Daimoon, 2011. - 144 p.. - ISBN: 
978-90-816745-1-5 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 veil  

 
Dit boek voorziet leerkrachten van praktische gereedschappen die hen 
ondersteunen bij het vitaliseren van het leren en het creëren van 
oprechte betrokkenheid in hun klas. De auteurs maakten gebruik van de 

basisfilosofie van Geweldloze Communicatie en pasten de taal aan zodat leerkrachten deze in 
hun communicatie met leerlingen en jongeren direct kunnen gebruiken. Het eerste deel van 
het boek laat zien hoe relaties een invloed hebben op het lesgeven en leren en vestigt de 
aandacht op vier vitale relaties in de klas: de leerkracht met zichzelf, de leerkracht en de 
leerling, de leerlingen onderling en de leerling met het leerproces. Het tweede deel biedt een 
praktische handleiding. Vier voorbeelddialogen laten de kracht van taal zien bij gesprekken in 
de klas of op school. Een grote variëteit aan oefeningen en spellen bieden hulp voor het 
stimuleren van vaardigheden waarmee je deze taal kan leren spreken.  

 
Meer zelfcontrole, minder boos: trainershandleiding + actieboek / 
Liber, Juliette; De Boo, Gerly. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 
141 p.. - ISBN: 978-90-8850-715-1. - ISBN: 9789088507144: 34,90 
EUR  
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar  
URL: http://www.swphost.com/boek-downloads/meer-zelfcontrole/  
URL: https://bit.ly/38nx6lV  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 meer  

 
Deze training is ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 14 jaar, afhankelijk van het 
ontwikkelingsniveau (zowel didactisch als sociaal-emotioneel), die specifieke 
gedragsproblemen vertonen zoals boos en agressief gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en 
opstandigheid. De training werkt met filmfragmenten waarin zowel negatieve als positieve 
rolmodellen zijn verwerkt en die zo nauw mogelijk proberen aan te sluiten bij de leefwereld 
van de kinderen. Bij de training hoort een actieboek waarin kinderen kunnen werken met 
opdrachten, oefeningen en handige tips die zijn aangepast aan hun niveau met als doel meer 
inzicht in en controle over eigen emoties en gedrag te verkrijgen. De kern van de training 

http://www.swphost.com/boek-downloads/meer-zelfcontrole/
https://bit.ly/38nx6lV
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bestaat uit cognitieve gedragstherapeutische methodieken en richt zich op het verbeteren van 
de sociale informatieverwerking.  

 
Seksuele opvoeding van kinderen (0 - 18 jaar) met een 
beperking / Rutgers. - Utrecht: Rutgers, A., 2016. - 35 p. 
Doelgroep: 0-18 jaar  
URL: https://bit.ly/2PAiR4q  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 seks  
 
Deze brochure voor ouders bevat info en tips over de 
seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen met 
een licht-verstandelijke, auditieve, visuele en 

lichamelijke beperking, een stoornis in het autisme spectrum en ADHD. De brochure is ook 
gratis te downloaden op de website van RutgersWPF. 
  

De Gilles de la Tourette survivalgids / Beyers, Annick; Buelens, Erik; Van 
der Linden, Chris; Hoekstra, Pieter. - [Sint-Niklaas]: Abimo, 2015. - 168 p.. 
- ISBN: 978-94-6234-343-6: 11.95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 gill  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.1 gill  

 
De Gilles de la Tourette Survivalgids werd geschreven voor kinderen om 
zelf te lezen en om zichzelf te kunnen helpen. Het geeft hen inzicht in de 
signalen die kunnen wijzen op Tourette, de verschillende soorten tics, 

welke gevoelens je hierbij kan hebben, wie je kan helpen, wat de oorzaken zijn, hoe je je eigen 
leven en dat van je familie makkelijker kan maken, welke behandelingen er zijn, enz. Ook komen 
verhalen van kinderen met het syndroom Gilles de la Tourette aan bod en worden voorbeelden 
gegeven van bekende mensen met Tourette. Het boekje kan ook ouders, vrienden, 
leerkrachten en klasgenoten helpen het syndroom Gilles de la Tourette beter te begrijpen. 
  

de droomdenker: lees- en werkboek over hoogbegaafdheid, 
hoogsensitiviteit en beelddenken / Buis, Suzanne. - s.l.: Vol liefs, 
2017. - 47 p.. - ISBN: 9789082661910 
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 droo  

 
Dit lees- en werkboek vertelt het verhaal van Wouter. Wouter toont 
eigenschappen van hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en 
beelddenken. In korte verhalen leer je Wouter steeds beter kennen 

en dingen die hij meemaakt. Bij elk verhaal horen korte denk- en doekopdrachten die kinderen 
kunnen helpen meer inzicht te krijgen in zichzelf. Achteraan worden ook de begrippen 
hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, beelddenken en executieve functies uitgelegd op 
kindermaat.  

https://bit.ly/2PAiR4q
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Je kunt het! : ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn 
thuis of in de klas / Van der spek, Jessica. - Huizen: Pica, 2014. - 62 p.. - 
ISBN: 9789491806261. - ISBN: 9789491806278: 12,95 EUR (boek); 9,95 
EUR (werkboek)  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 jeku 
 
Deze uitgave gaat in op het begeleiden van kinderen die hoogbegaafd 
zijn, maar kampen met faalangst. Er wordt uitgelegd wat 

hoogbegaafdheid en faalangst inhoudt, en hoe die faalangst ontstaat bij deze specifieke 
doelgroep. Daarna worden aanwijzingen gegeven hoe hiermee om te gaan in de thuis- en 
klassensituatie. In kaders worden praktijkvoorbeelden gegeven om de theorie bij te staan en 
achterin staat een literatuuropgave en een bronvermelding. Aanvullend op deze uitgave is een 
werkboek verschenen voor faalangstige hoogbegaafde kinderen van ca. 8 t/m 12 jaar.  

 
KEI in hoogbegaafdheid : hét praktijkboek voor de leerkracht / Kuipers, 
Jan. - [Drachten]: Eduforce, 2018. - 116 p.. - ISBN: 978-94-92131-91-1: 
34,00 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 keii  

 
In enkele hoofdstukken overloopt dit boek de stappen die je als school en 
leerkacht kan ondernemen om je aanpak van (hoog)begaafde leerlingen 
te ondersteunen. Na enkele theoretische uiteenzettingen over 

pedagogische klimaat, onderwijsmanagement en visie op hoogbegaafdheid geeft het boek 
verder uitwerkingen en tips vanuit verschillende invalshoeken zoals signalen en diagnose, 
communciatie met ouders, en onderwijsbehoeften en -aanbod.  

 
FiloZOO : filosoferen over natuur en techniek / De Schrijver, 
Jelle. - [S.l.]: Odisee Hogeschool, 2019. - metalen doosje 
met kaartenset 'Denkdieren' (45 kaarten), 
dierendobbelsteen, 'Grote Filozoo-fische kaartenset' (35 
kaarten), infokaartje: 40,00 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
URL: http://www.filozoo.be/home  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 filo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 filo 

  
De methode Filozoo prikkelt kinderen en jongeren om te filosoferen over natuur, wetenschap 
en techniek. Met eenvoudige experimenten leren ze eigen hypothesen onderzoeken. 
Dierenkaarten zoals het 'twijfelschaap', de 'argumenteerbeer' of het 'kenniskonijn' maken het 
eenvoudig om verschillende 'denkbrillen' op te zetten. Op de grote 'Filozoo-kaarten' staan aan 
één zijde een hoofdvraag en aan de andere zijde bijkomende vragen. De methode is bruikbaar 
in het basis- en het secundair onderwijs, in de lessen STEM of wetenschap. Op de website vind 
je extra informatie. De ontwikkelaars bieden ook workshops voor leerlingen en nascholing voor 
leerkrachten aan.  

http://www.filozoo.be/home
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Je fantastische elastische brein: vormen en rekken / Deak, JoAnn; 
Ackerley, Sarah. - Rotterdam: Bazalt, 2018. - 28 p.. - ISBN: 
9789461182326 
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: wwww.bazalt.nl/lesplan-feb  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 jefa  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 jefa  

 
In dit boek wordt op kindermaat en met veel prenten uitgelegd hoe 

het brein werkt en ontwikkelt. Het kan zo gebruikte worden als introductie op de ontwikkeling 
van een 'growth mindset' volgens de principes van C. Dweck. Bij het boek is een downloadbaar 
lesplan ontwikkeld dat bestaat uit drie activiteitensets. Deze klassikale activiteiten trachten 
kinderen aan te moedigen om te reflecteren op hun individuele ervaringen, met name 
ervaringen die betrekking hebben op persoonlijk succes en gebieden van groei. Ook kunnen ze 
ingezet worden om karaktervorming te ontwikkelen op het gebied van moed, redeneren en 
verantwoordelijkheid.  
 

Het meisje dat nooit fouten maakte / Pett, Mark; 
Rubinstein, Gary. - Rotterdam: Bazalt, 2018. - 32 p.. - 
ISBN: 978-94-6118-252-4: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: www.bazalt.nl/lesplan-hetmeisje  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 meis  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 meis  

 
Dit boek vertelt het verhaal van Isabella, het meisje dat 

nooit fouten maakt. Ze is perfect, in tegenstelling tot haar broertje die fouten maken fantastisch 
vindt. Isabella maakt haar huiswerk foutloos en heeft nooit twee verschillende sokken aan. 
Nadat ze op school een 'bijna-fout' maakt, is ze bang om een echte fout te maken bij de 
talentenshow die ze al drie keer gewonnen heeft. Aan de hand van dit verhaal kan men 
perfectionisme en growth mindset bespreekbaar maken met kinderen. Een bijbehorend lesplan 
is terug te vinden op de website van de uitgeverij.  
 

Speel je vaardig: Een praktisch boek om executieve functies te 
ontwikkelen met behulp van spellen / van der Westerlaken-Vriens, Heidi. 
- Goudriaan: De Groot drukkerij, 2018. - 110 p. 
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 spee  

 
Dit boek geeft een overzicht van spelletjes die ingezet kunnen worden om 
te werken aan executieve vaardigheden en strategieën om deze in te 
zetten in de klas of bij begeleiding. Na een korte inleiding (kenmerken, 
signaleren, gebruik van spel) krijg je een overzicht van mogelijke spelletjes 

op de markt ingedeeld in categorieën: denkspellen voor 1 speler, strategische denkspellen, 
coöperatieve spellen, en reactiespellen. Elke categorie wordt ingeleid met een kort overzicht 
van hoe de verschillende executieve vaardigheden een rol spelen in dit soort spel. Daarna krijg 

file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/wwww.bazalt.nl/lesplan-feb
file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/www.bazalt.nl/lesplan-hetmeisje
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je per pagina een spel toegelicht met informatie over welke executieve vaardigheden 
ontwikkeld kunnen worden, het aantal spelers, de leeftijd, het doel, en een korte speluitleg. Op 
elke pagina vind je ook een QR-code die doorlinkt naar een online instructiefilmpje. Achteraan 
het boek vind je tot slot nog een alfabetische overzichtslijst en enkele signalerings- en 
registratiebladen om doelgericht met de spelen aan de slag te gaan in de klas. 

 
Vertrouwen in ieder kind : oplossingsgerichte verhalen en werkvormen 
voor in de klas / De Jong, Ella; Terni, Paolo. - Amsterdam: uitgeverij SWP, 
2017. - 94 p.. - ISBN: 978-90-8850-721-2: 17,50 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 vert  

 
Dit boek verzamel 9 verhalen en bijhorende klasactiviteiten om met 
kinderen aan de slag te gaan rond de principes van probleemoplossend 
denken, één van de 21ste eeuwse vaardigheden. In de negen verhalen 

staan dieren, en vooral Mevrouw Olifant en Professor Aap centraal. Wanneer deze personages 
problemen proberen op te lossen van de andere dieren, doen ze dit op een verschillende 
manier. Professor Aap hanteert de traditionele probleemgeoriënteerde methoden, terwijl 
Mevrouw Olifant oplossingsgerichte methoden gebruikt. Na elk verhaal volgen klasactiviteiten 
voor zelfreflectie, creatieve verwerkingsopdrachten en casussen uit de klaspraktijk waarop de 
principes van probleemoplossend denken toepasbaar zijn.  

 
Wiebelen en friemelen : themakaarten / Thoonsen, Monique; 
Lamp, Carmen. - Huizen: Uitgeverij Pica, 2018. - speluitleg, 50 
kaarten. - ISBN: 978-94-92525-49-9: 12,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 wieb  

 
Deze kaarten zijn een aanvulling bij het boek en de hulpkaarten 
van 'Wiebelen en friemelen in de klas'. In de set staan twee 
thema's centraal: verjaardagen in de klas, en In de kring. De 

themakaarten voor 'verjaardag in de klas' bevatten allemaal ideeën om een verjaardag te vieren 
in de klas zoals 'iedereen mag de traktatie bij mij halen' of 'er hangen verjaardagslampjes voor 
mij aan het bord'. Op de achterkant staat het idee afgebeeld. De ideeën variëren in intensiteit 
van erg passief naar erg actief. Zo kan het kind zelf kiezen hoe zijn verjaardag gevierd wordt en 
hoeft dit niet tegen zijn of haar 'prikkelvoorkeur' in te gaan. De overige 25 kaarten bevatten 25 
strategieën om een kringmoment in de klas rustiger te laten verlopen. Ook hier wordt op elk 
kaartje een strategie uitgelegd, en op de andere kant uitgebeeld. Voorbeelden zijn 'gebruik een 
zandloper voor de spreektijd', 'masseer tussendoor je schouders' of 'friemel met een elastiekje'  
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Rakattack! / Follaets, Annelies; Joos, Sarah. - Berchem: EPO Uitgeverij, 
2019. - handleiding (10 p.),werkboekje (48 p.). - ISBN: 978 94 6267 174 4 
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://bit.ly/2P8WN1K  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.6 raka 

  
Dit werkboek bevat opdrachten waarmee je jongeren kan stimuleren om 
een jaar lang zich in te zetten voor elkaar en zo een veilig klas- en 
schoolklimaat te stimuleren en pesten te voorkomen. Het principe van de 

RAKtivisten is om via Random Acts of Kindness een verschil te maken en anderen te inspireren. 
Het werkboekje bevat 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness en is geschikt voor 
leerlingen van de 3e graad basisonderwijs tot de 2e graad secundair onderwijs. Naast het 
werkboekje is er ook een korte handleiding voor leerkrachten die je ook online kan 
downloaden. De methodiek draagt bij aan verschillende eindtermen zoals competenties op het 
vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid, Sociaal-relationele 
competenties, burgerschapscompetenties, zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en 
wendbaarheid, ...  
 

StruX : Arbeidsvaardigheden / Ubbink, Jacobien . - Meppel: Edu'Actief b.v., 
2014. - 108 p.. - ISBN: 9789037213379 
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 arbe  

 
De uitgebreide methode StruX is bedoeld voor leerlingen van het BSO en 
het BuSo en leidt op voor een zelfstandige plaats in de maatschappij, arbeid 
of het aanvullend secundair beroepsonderwijs. Dit leer-werkboek is 
onderdeel van de leerlijn 'Ik, leren en werken' over arbeidsvaardigheden, 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), stage en oriëntatie op arbeid. In dit leer-werkboek 
gaat het over basisvaardigheden die nodig zijn tijdens het werk en op stage zoals samenwerken, 
plannen, werken volgens instructie en omgaan met kritiek.  
 

StruX : Competentiekaartenset / [s.n.]. - Meppel: Edu'Actief b.v., [s.a.]. - 
waaier (17 p.). -  ISBN: 9789037213355: 24,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 comp  

 
Deze kaartenset van 17 kaarten biedt ondersteuning bij het bespreken van 
competenties met een werknemer of stagair. Op een kaart wordt een 
competentie toegelicht en uitgewerkt met prestatie-indicatoren. De 
competenties die aan bod komen zijn: beslissingen en activiteiten initiëren, 

aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, ethisch en integer handelen, relaties 
bouwen en netwerken, materialen en middelen inzetten, onderzoeken, formuleren en 
rapporteren, vakdeskundigheid toepassen, creëren en innoveren, leren, plannen en 
organiseren, op behoeften en verwachtingen van 'de klant' richten, kwaliteit leveren, 

https://bit.ly/2P8WN1K
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instructies en procedures opvolgen, omgaan met veranderingen en aanpassen, met druk en 
tegenslag omgaan.  
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Ondergrond : impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en 
sociaal-emotioneel leren / [s.n.]. - Amersfoort: Kwintessens, 2019. - 
tijdschrift (15 p.) 
Doelgroep: 11-14 jaar  
URL: https://ondergrond.kwintessens.nl/activiteiten/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 onde  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.1 onde 

 Uitgangspunt van Ondergrond is om sociaal-emotioneel leren (SEL) als stevige ondergrond te 
verbinden aan burgerschap en levensbeschouwing. Zo kan burgerschap op eenvoudige wijze in 
elk vak geïntegreerd worden. Twee belangrijke pijlers van burgerschap zijn identiteit en 
diversiteit. Om met leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs (klas 1 en 2 van het 
VMBO) zes weken lang rond deze thema's te werken, ontwikkelde Kwintessens pilotlessen. Op 
de website vind je per week twee suggesties voor korte activiteiten. Het tijdschrift Ondergrond 
geeft ideeën en handreikingen om op een praktische, waardevolle en leuke manier aandacht 
te besteden aan burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren.  

Collage Kampung : dorp in de steigers : timmeren aan een ideale 
gemeenschap / De Mens Nu. - Sint-Niklaas: Raad voor Inspectie 
& Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer, 2017. - speldoos 
met 2 spelen: 150,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 coll  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 coll  

Deze doos bevat twee interlevensbeschouwelijke spelen voor jongeren van het secundair 
onderwijs. Met 'Overleven op Overtuigingseiland' komen de spelers terecht op een onbewoond 
eiland waar ze worden uitgedaagd om een samenleving op te bouwen met wetten waar 
iedereen zich goed bij voelt en gelijkwaardig behandeld wordt. Het wetboek krijgt vorm door 
discussies en debatten. Verschillende soorten kaarten bieden extra uitdagingen (thema's voor 
wetsontwerpen, dilemma's, kansen). In de loop van het spel krijgen spelers een bepaalde 
levensbeschouwing toegewezen. Op een gegeven moment wisselt die levensbeschouwelijke 
identiteit om een perspectiefwissel te verkrijgen. Het spel wordt gespeeld met 3 tot 8 spelers, 
de doos bevat 4 exemplaren. Leeftijdsindicatie: 3e graad SO. Met het spel 'Collage Kampung' 
bouwen de spelers in onderling overleg een nieuw dorp in Vlaanderen. Ze moeten 30 gezinnen 
met zes verschillende levensbeschouwingen een plek toekennen en verschillende 
(handels)voorzieningen plaatsen. Nadien verantwoorden de spelers hun keuze. Het is de 
bedoeling dat er een open interactie plaatsvindt waarbij de spelers individueel hun visie op een 
multilevensbeschouwelijke samenleving kunnen verwoorden, beargumenteren en eventueel 
verbreden. Het spel wordt gespeeld met een groep van 4-6 spelers, de doos bevat 4 
exemplaren. Duur: ongeveer 130 min. inclusief nabespreking. Leeftijdsindicatie: 12+  

https://ondergrond.kwintessens.nl/activiteiten/
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Extra gekruit : artikelenreeks wereldburgerschapseducatie onder 
de loep / Van Wassenhoven, Luc; Nobels, Erika; Verschueren, 
Jan; De Ruyck, Maarten. - Brussel: Kruit, 2019. - 73 p. 
URL: http://wijzijnkruit.be/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 extr 

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs focussen onder meer 
op burgerschap, duurzaamheid en mediawijsheid. Naar aanleiding hiervan bundelde Kruit een 
reeks artikelen over het belang van wereldburgerschapscompetenties in het onderwijs. 
Actoren uit het werkveld of het beleid geven praktische en verhelderende inzichten over 
verschillende aspecten van wereldburgerschapseducatie.  

 

Activiteitenmap kinderrechten : omdat kinderrechten werken! / [s.n.]. - 
Brussel: Unicef, 2017. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 8-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 acti  

 
Unicef België ontwikkelt regelmatig educatief materiaal om een concrete 
kinderrechtenaanpak in de 2e en 3e graad lager onderwijs te 
ondersteunen, zowel in de klas als op school. Deze activiteitenmap bevat 

verschillende onderdelen. Bij 'Introductie' vind je informatie terug m.b.t. 
kinderrechteneducatie. In het onderdeel 'Leren over kinderrechten' vind je concrete 
lessuggesties of activiteiten m.b.t. de inhoud en de principes van het Kinderrechtenverdrag. 
Het deel 'Leren door kinderrechten' bevat methodologische fiches met de bedoeling om kennis, 
waarden en vaardigheden voor een kinderrechtencultuur te ontwikkelen. In het 'Bonus' 
gedeelte vind je ideeën voor activiteiten op school, referenties naar literatuur voor kinderen 
e.d. De map wordt regelmatig aangevuld met de meest recente activiteitenfiches. Ter 
gelegenheid van het 30-jarige Verdrag inzake de rechten van het kind (20/11/2019) werd een 
talentenspel gemaakt. Het spel bestaat uit 47 kaarten met afbeeldingen waarmee kinderen een 
grote variëteit van talenten ontdekken, ze zich bewust worden van de eigen talenten en die 
van anderen leren herkennen.  

 

Tekenen voor vrede : 100 manieren om de wereld mooier te maken / 
Tuinier, Jan Durk; Tuinier, Jan. - [De Meern]: Levendig Uitgever, 2019. - 
60 p.. - ISBN: 978-94-91740-74-9: 24,95 EUR  
Doelgroep: 10+  
URL: http://www.tekenenvoorvrede.nl/werkvormentoegang  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 teke  
Vindplaats Turnhout: WBE 3.1 teke 

http://wijzijnkruit.be/
http://www.tekenenvoorvrede.nl/werkvormentoegang
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'Tekenen voor vrede' is een educatief boek voor opvoeders, thuis en op school, met 22 
tekeningen van kunstenaars over universele thema's als moed, vooroordelen, vluchten, vrijheid 
en vrede. De tekeningen nodigen uit tot een gesprek, met jezelf en met de ander. Op de 
bijbehorende website vind je meer dan 100 verwerkingssuggesties en inspirerende ideeën om 
met kinderen en jongeren vrijheid en vrede te maken en zo burgerschap vorm te geven.  

Oorlog / Spilsbury, Louise; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. 
- (Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-160-8: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.2 were  
Vindplaats Turnhout: WBE 3.2 were  

De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 jaar zoemt in op thema's 
die vaak in het nieuws komen. In dit deel kom je meer te weten over oorlog en conflicten. Met 
achterin het boek uitleg van moeilijke woorden en referenties naar boeken en websites voor 
meer informatie.  

Laura H. : het kalifaatmeisje uit Zoetermeer / Rueb, Thomas. - 
[Amsterdam]: Das Mag Uitgevers, 2018. - 538 p.. - ISBN: 978-94-92478-
57-3: 21,99 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.3 laur  

Laura H. is het waar gebeurde verhaal van Laura, een jong meisje uit 
Zoetermeer, die met haar man naar Syrië vertrekt om IS te steunen, maar ook weer weet te 
ontsnappen. Justitie hield Laura zeer lange tijd na aankomst in Nederland gevangen, wat haar 
in de ogen van het publiek alleen maar verdachter maakte. Waarom ze zo lang werd 
vastgehouden, hoe haar leven in Syrië was, wat haar ertoe bracht om naar Syrië te vertrekken 
en nog veel meer vragen worden in dit boek beantwoord.  

 

Image : eerst het nieuws, dan de waarheid / El Arbi, Adil; Fallah, Bilall. - 
[S.l.]: A Team Productions / Eyeworks, 2015. - dvd (87 min.). - ISBN: 
8715664114810: 15,95 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.3 imag 

De jonge ambitieuze journaliste Eva maakt een reportage over de 
probleemwijken in Brussel. Ze laat zich rondleiden door Lahbib, een jonge, 
(ex-)criminele man van Marokkaanse afkomst die leeft in een 'quartier' in 

Brussel. Eva raakt geleidelijk aan gefascineerd door Lahbib en wil zijn leefwereld op een 
waarheidsgetrouwe manier in beeld brengen. Tot haar frustratie beseft ze doorheen de film 
dat de media het beeld van allochtonen niet altijd waarheidsgetrouw willen voorstellen.  
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Goden van Molenbeek / Huhtanen, Reetta. - [S.l.]: Dalton Distributie / 
Fonk vzw, 2019. - dvd (82 + 24 min.). - ISBN: 9789461876539: 14,99 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 gode 

De Fins-Spaanse jongen Aatos is 6 jaar en woont in een cité in Molenbeek. 
Samen met zijn beste vriend Amine, een moslimjongen, ontdekt hij de 
wereld. Finland maakt kennis met Marokko, atheïsme schurkt zachtjes 
aan tegen de islam. De goden van Aatos en Amine zijn met velen, 
sommigen zijn echt, anderen zijn uitgevonden. Ze vormen de aanleiding 

voor speelse discussies, tot een terroristische aanval in Brussel en Zaventem hun harmonieuze 
wereld verstoort. Een film over vriendschap, geloof, identiteit en bovenal over wat ons bindt. 
Op de dvd staat ook een ingekorte versie op kindermaat van de documentaire. Gefilmd door 
de ogen van kinderen.  

 Dit huis is een thuis : opgroeien in een multicultureel adoptie- of 
pleeggezin / Juffer, Femmie; Popma, Lindy; Steenstra, Monique. - 
[Eindhoven]: Dato, 2019. - 223 p.. - ISBN: 978-94-6226-350-5: 15,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 dith  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 dith 

In 'Dit huis is een thuis' wordt aan de hand van 16 interviews een stem 
gegeven aan gekleurde jongeren die opgroeien bij witte adoptie- of 

pleegouders en zo samen een multicultureel adoptie- of pleeggezin vormen. Ze hebben 
verschillende culturele achtergronden (pleegzorg) en landen van herkomst (adoptie). In woord 
en beeld wordt zichtbaar gemaakt wie deze jongeren zijn en hoe zij zichzelf zien. Hoe ervaren 
zij hun gekleurde identiteit? In welke mate voelen ze zich verbonden met de cultuur van hun 
adoptie- of pleegouders en in welke mate met de cultuur van hun biologische ouders of land 
van herkomst? En hoe is het om met twee culturen op te groeien? Ervaren ze discriminatie, 
positief dan wel negatief? Een boek voor (jongvolwassen) adoptie- en pleegkinderen, (aspirant) 
adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders en allen die vanwege hun studie of beroep bij adoptie of 
pleegzorg zijn betrokken.  

 Suus & Luuk en andere kinderen / Baarda, Diana; Krommedam, 
Melissa. - [S.l.]: Creativiti - Idealogo, 2019. - 66 p.. - ISBN: 
9789492529152: 69,00 EUR  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 suus 

In 'Suus & Luuk en andere kinderen' staan kinderen centraal die 
nèt even anders zijn, maar toch ook heel gewoon. Het doel van 

dit boek met verschillende situaties/praatplaten is om met deze kinderen kennis te maken, 
"anders zijn" bespreekbaar te maken en een "gewone" plek te geven op een luchtige en 
laagdrempelige manier. De toegevoegde gespreksvragen kunnen helpen bij het voeren van 
gesprekken over het anders zijn en toch ook gewoon. Op diverse pagina's zijn leuke opdrachten 
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voor de kinderen verstopt. Te gebruiken door professionals (logopedisten, onderwijzers etc.) 
en ouders/verzorgers.  

Toolkit gender in de kleuterklas / Jansen, Sofie; Willemen, Noemie. - 
Brussel: Rosa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme, 2019. - 56 
p. 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 tool  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 tool 

'Gender in de kleuterklas' is een praktische toolkit voor 
kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. 

In de toolkit vind je tips en tricks voor het creëren van een genderbewust(er) klas- en 
schoolklimaat; uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij kinderen stimuleren; 
handvaten om genderstereotypen te vermijden op themadagen zoals Moederdag, Vaderdag, 
carnaval, Halloween; een checklist om te bepalen hoe genderbewust je lesgeeft; een lijst met 
roldoorbrekende kinderboeken; links naar meer informatie over genderbewust opvoeden en 
lesgeven. Ook ouders, verzorgers en opvoeders in de naschoolse kinderopvang kunnen gebruik 
maken van de informatie in de toolkit, al is die wel afgestemd op de klaspraktijk.  

Bonding Beyond Borders - the game : get to know your 
unknowns! / [s.n.]. - Holsbeek: Bonding Beyond Borders, 
2019. - 32 kaarten, spelinstructies: 45,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.bondingbeyondborders.com/het-spel  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 bond  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.5 bond 

Met dit diversiteitsspel komen leerlingen via verhalen in aanraking met verschillende thema's 
zoals armoede, terrorisme, vluchtelingen, gendergelijkheid, religieuze en culturele diversiteit. 
Het spel creëert een kader om op een gestructureerde manier verschillende onderwerpen te 
kunnen behandelen, om polarisatie in de klas tegen te gaan en om de schoolcultuur meer divers 
te maken. Het wordt gespeeld in groepjes en start met een opwarmer (online). Daarna gaan de 
leerlingen verder met bundeltjes van drie soorten kaarten. Ze krijgen feitenkennis aan de hand 
van de blauwe kaarten, leren reflecteren met rode kaarten en werken samen aan speelse 
opdrachten met de gele kaarten. Elk groepje kan extra informatie opzoeken op internet/de 
website. Het spel eindigt met een nabespreking. Duur: 2 uur of korter. Leerkrachten krijgen via 
de QR-code toegang tot de antwoordsheets en oplossingssleutel.  

Discriminatie / Spilsbury, Louise; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 
2018. - 32 p.. - (Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-159-2: 14,00 
EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 were  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 were  

De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 
jaar zoemt in op thema's die vaak in het nieuws komen. Dit deel gaat 

https://www.bondingbeyondborders.com/het-spel
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over discriminatie. Je leest welke soorten discriminatie er zijn, hier en in de wereld. Je krijgt 
ideeën om te leren omgaan met verschillen en te reageren op discriminatie. Met achterin het 
boek uitleg van moeilijke woorden en referenties naar boeken en websites voor meer 
informatie.  

  

Educatief pakket Trias & Guinee / Trias. - Brussel: YOUCA vzw, 
2019. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 16-18 jaar  
URL: https://www.youca.be/nodes/educatiefpakket/nl  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 GIN educ  

Dit educatief pakket kwam tot stand in het kader van de YOUCA 
Action Day 2019. Dit jaar ondersteunt de opbrengst projecten van Trias in Guinee die focussen 
op het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren. Doelstelling van het educatief pakket is 
leerlingen inzicht laten krijgen in de uitdagingen waar jongeren in Guinee iedere dag tegenover 
staan. Aan de hand van zes lessen komen ze te weten welke barrières Guineese jongeren 
weerhouden van werk en een inkomen. Ook leren ze hoe Trias Guineese jongeren aanzet en 
ondersteunt in hun traject tot ondernemer. De lessen zijn gevarieerd: een inleefspel, een les 
Frans over het dagelijkse leven in Guinee, een les over leiderschapskwaliteiten, over 
jongerenwerkloosheid, solliciteren, ... Het pakket kan gedownload worden van de website.  

Suriname : Samsam / van Gelder, Henrike. - Amsterdam: Young & 
Connected, 2019. - krantje (16 p.). - (Samsam; 2019/ 20) 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.samsam.net/magazines/suriname  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 SUR suri 

'Samsam' is een Nederlands wereldtijdschrift voor kinderen. Elk 
nummer bevat een aantal vaste rubrieken. Daarbij hoort een website 
met filmpjes en aanvullende informatie. De downloadbare handleiding, 

één voor leerjaar 3 en 4 en één voor leerjaar 5 en 6, bevat diverse suggesties en opdrachten. 
Deze Samsam zoemt in op Suriname dat van 1667 tot 1954 een kolonie was van Nederland.  

Quiz it! junior : kris kras Europa! 50 toporaadsels / Claessens, Marijke; Vastbinder, 
Peggy. - Utrecht: Schoolsupport bv, [s.a.]. - 51 kaarten. - ISBN: 9789086643363: 
8,95 EUR  
Doelgroep: 8+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 quiz  

50 gevarieerde quizvragen over Europa met antwoorden. Vanaf 8 jaar.  

https://www.youca.be/nodes/educatiefpakket/nl
https://www.samsam.net/magazines/suriname
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Bij de Joekagieren : het oudste toendravolk van Noord-Oost Siberië / 
Odé, Cecilia. - [S.l.]: Uitgeverij Lias, 2018. - 240 p.. - ISBN: 
9789088030994: 29,95 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 bijd  

Taalkundige Cecilia Odé verbleef maandenlang bij de Toendra 
Joekagieren in Siberië om er de uitstervende taal, traditionele 

vertelkunst en zang vast te leggen. In de vorm van reisbrieven vertelt zij over haar avonturen, 
ervaringen, vriendschappen en het beleven van de overweldigende natuur. Haar verhalen en 
foto's laten een bijna verdwenen nomadencultuur zien.  

Stedelijke basisschool De Kleine Wereld kookt : 100+ gerechten 
van mama's en papa's volgens hun kleuter / [s.n.]. - Antwerpen: 
SB De Kleine Wereld, 2019. - veelv. gepag.: 16,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 klei  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.7 klei 

 In dit kookboek vind je meer dan 100 lievelingsrecepten van 
mama's, papa's en medewerkers van een stedelijke basisschool in het hartje van een kleurrijke 
buurt in Antwerpen. Van soepen tot hoofdgerechten, van hapjes tot desserten. Stoofvlees, 
goulash, tajine met kefta, wok, sushi, pizza, risotto, pasta, power cookies, fruittaart... Het 
kookboek is een voorbeeld van hoe een basisschool de diversiteit in de grootstedelijke context 
omarmt.  

 

Boeddhisme / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: 
Corona, 2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-100-4: 14,00 
EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.2 mijn 

In de informatieve serie 'Mijn geloof' lezen kinderen over de vijf wereldgodsdiensten. Elk boek 
laat per godsdienst zien hoe het gebedshuis eruit ziet, welke kleding er gedragen wordt en welk 
symbool bij het geloof hoort. Kinderen leren bovendien over gebruiken, leefgewoonten en 
feest- en gedenkdagen. Dit boek over het boeddhisme geeft antwoord op vragen als Wie was 
Boeddha? Hoe bidden boeddhisten? Wat betekent verlichting in het boeddhisme?  

Christendom / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: 
Corona, 2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-097-7: 14,00 
EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.3 mijn  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.3 mijn 



48 
 

Algemene beschrijving: zie boven. Dit boek over het christendom geeft antwoord op vragen als 
Hoe word je een christen? Waarom trouwen christenen in de kerk? Wat heeft Jezus met het 
christendom te maken?  

Hindoeïsme / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: 
Corona, 2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-098-4: 14,00 
EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.4 mijn  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.4 mijn 

Algemene beschrijving: zie boven. Dit boek over het hindoeïsme geeft antwoord op vragen als 
Waarom eten hindoes geen rundvlees? Wat is karma? Wie aanbidden de hindoes?  

Islam / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: Corona, 
2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-096-0: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.5 mijn  

Algemene beschrijving: zie boven. Dit boek over het boeddhisme geeft 
antwoord op vragen als Wat staat er in de Koran? Waarom moet je je schoenen uitdoen in de 
moskee? Wat is de hadj?  

Jodendom / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: 
Corona, 2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-099-1: 14,00 
EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.6 mijn  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.6 mijn 

 Algemene beschrijving: zie boven. Dit boek over het jodendom geeft antwoord op vragen als 
Wat is de Thora? Waar bidden de joden? Wat vieren ze met Chanoeka?  

Feestvarken / Amant, Kathleen. - [Plaats van uitgave onbekend]: Hocus Pocus, 
2019. - 24 p.. - ISBN: 978-90-818009-5-2: 16,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees 

Dit prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar behandelt het thema armoede. Niet 
ieder kind heeft het even breed thuis. Een verjaardagsfeestje geven of trakteren 

op school zit er soms niet in. Het verhaal wil kinderen bewust maken van kinderarmoede en 
geeft daarnaast ook mee dat een leuk cadeau niet altijd materieel hoeft te zijn. Een beleving, 
zoals gaan slapen bij een vriendje, samen gaan zwemmen,... kan een mooi geschenk zijn en is 
beter voor de planeet.  
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Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger : verhalen uit de buik van de 
samenleving / Decuypere, Marijke; Malfait, Guy; Naciri, Yasmien. - 
Berchem: EPO, 2019. - 203 p.. - ISBN: 978-94-6267-187-4: 19,90 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 aand 

Twee medewerkers van ATD Vierde Wereld schreven een boek over het 
leven aan de onderkant van de armoedegrens. Waar mensen 

voortdurend op drempels en obstakels botsen en tegen muren aanlopen. Maar ook veel 
veerkracht en creativiteit een de dag leggen om toch te kunnen overleven in armoede. Zoals 
Kevin, die op school de foto's van zijn bezoek aan de Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij 
op safari naar Kenia is geweest. Of Lucy, die ondanks haar eigen miserie Emiel aan een 
referentieadres helpt en zelfs nog geld voor een straatbibliotheek weet in te zamelen. Maar 
het boek gaat ook en vooral hoe de grondrechten van deze mensen voortdurend met voeten 
worden getreden.  

 Een echte ridder. Jordy / Janssen, Kolet; Verplancke, Klaas; Algoet, 
Marlies; Mertens, Kusum. - Overijse: Welzijnszorg, 2019. - 11 
vertelplaten, didactische verwerking (49 p. + bijlagen): 25,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 echt  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 echt  

Met dit lesmateriaal kan je in de kleuterklas de bredere problematiek van kansarmoede 
bespreekbaar maken en in de kijker zetten. Dit gebeurt aan de hand van verhalen rond het 
thema ridder. Met de bijbehorende activiteiten werk je aan verschillende ontwikkelings - en 
samenlevings-doelen. Het verhaal 'Ridder Jordy' komt tot leven via 11 geïllustreerde 
vertelplaten. Aan de ene kant een stukje verhaal dat je kan voorlezen en aan de andere kant de 
prent. Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje nemen 
in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar gezin. Twee klasgenootjes 
van Jordy, Selma en Radko, krijgen elk op hun manier te maken met uitsluiting.  

Samen Solidair : een vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de 
basisschool bij de Samen Tegen Armoede-campagne van 2019 / Van 
Meerbeek, Bartelt. - Overijse: Welzijnszorg, 2019. - handleiding (80 p.), 
cd, 2 werkboekjes (15 p.): 14,00 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 same  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 same  

Met het lesmateriaal Samen solidair! kan je in de basisschool werken 
rond het thema kansarmoede en solidariteit. Dit gebeurt aan de hand 

van het verhaal van Robby, Fatmira, Lena en Jeroen dat uit drie delen bestaat. De handleiding 
bevat het verhaal en per deel een verwerking met methodieken, een strofe van het themalied 
en een afsluiter. Voor de leerlingen van boven- en onderbouw is er een werkboekje met extra 
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opdrachten. Op de cd staan het themalied en bijlages. Het project is vakoverschrijdend met 
een sterke focus op wereldoriëntatie, muzische vorming en het leerplan godsdienst. Vooraan 
in de handleiding staan aandachtspunten voor leerkrachten om leerlingen in armoede te 
begeleiden.  

 Solidair : samen tegen armoede / Maes, Lennaert; Boone, Andries. 
- Overijse: Welzijnszorg, 2019. - boekje met cd. - ISBN: 
9789463886314: 24,00 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 soli  

S.O.L.I.D.A.I.R is een muzikaal project voor iedereen met een hart 
voor de problematiek rond armoede. Op de CD zijn enkele van de 
mooiste stemmen van Vlaanderen te horen. Van Kommil Foo tot Eva 

De Roovere, van Stef Kamil Carlens en Mauro Pawlowski tot Neeka en Axl Peleman. Op de CD 
staan 12 Nederlandstalige nummers en 3 korte verhalen van mensen in armoede. De meeste 
songs werden geschreven door Lennaert Maes (Lenny & de Wespen), die via workshops en 
interviews authentieke verhalen verzamelde voor dit project. Samen met Andries Boone 
(MandolinMan, Ballroomquartet) producete hij de cd en omkaderde hij het project.  

 Armoede / Spilsbury, Louise; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 2018. 
- 32 p.. - (Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-157-8: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 were  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 were 

De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 jaar 
zoemt in op thema's die vaak in het nieuws komen. Dit deel gaat over 

armoede, hier en in de wereld. Naast de verschillende oorzaken van armoede worden ook 
oplossingen belicht. Met achterin het boek uitleg van moeilijke woorden en referenties naar 
boeken en websites voor meer informatie.  

Ademloos : de wereldwijde asbestindustrie ontmaskerd / Lambo, 
Daniel. - [S.l.]: Dalton Distributie / Fonk vzw, 2019. - dvd (79 min.). - 
ISBN: 9789461875983: Ondertiteling in het Nederlands, Frans, 
Engels  
Doelgroep: 14+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.3 adem  

De film 'Ademloos' laat zien hoe moedige enkelingen de strijd 
aangaan met een wereldindustrie die duizenden doden op zijn 

geweten heeft, maar daar geen rekenschap voor wil afleggen. Filmmaker Daniël Lambo groeide 
op tussen het asbest van Eternit in Kapelle-op-den-Bos. Het gerespecteerde bedrijf zorgde voor 
werkgelegenheid en welvaart in de streek, ook Daniëls vader was arbeider en vakbondsman in 
de fabriek. Wanneer de eerste slachtoffers vallen, zijn er maar weinigen die het opnemen tegen 
het bedrijf. Ook Daniëls vader niet. Hij wil weten waarom en trekt op onderzoek. Hoewel asbest 
sinds '98 verboden is in België, behoort de kwalijke stof lang niet tot het verleden. Zijn 
onderzoek brengt Daniël naar een dorp in Centraal-India, waar een dochterbedrijf van Eternit 
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tot 2002 op grote schaal asbest produceerde. Het gebied is nu één van de grootste 
asbeststorten ter wereld. Familieleden van slachtoffers in België zijn verbolgen over deze 
praktijken en staan de slachtoffers in India bij in hun strijd voor rechtvaardigheid en voor een 
propere leefomgeving. Hun droom is een wereldwijd verbod op asbest, maar daarvoor moeten 
ze het opnemen tegen de machtige asbestindustrie.  

Between two Worlds / [s.n.]. - Brussel: Caritas International, 
2019. - 91 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.caritasinternational.be/nl/educatie/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 betw  

Met deze pedagogische fiches kan je de thematiek van migratie en vluchtelingen behandelen 
in de klas met jongeren van 13 tot 18 jaar. Je kiest zelf hoe diepgaand je rond het thema werkt. 
Fiches 1, 2 en 3 zijn bedoeld om leerlingen vertrouwd te maken met de basisbegrippen. Alle 
fiches combineren bijleren met plezier (stoelendans, puzzel, debat ...), stellen vooroordelen in 
vraag en wakkeren het engagement aan voor een meer inclusieve samenleving. In elke fiche 
wordt het verloop van het spel in detail beschreven en is er materiaal voorzien om de activiteit 
aanschouwelijk te maken (beelden, video's of powerpoint). Het lesmateriaal kan gratis 
gedownload worden.  

Find Me in Kakuma [lesmap] / Corthouts, Lieven; 
Giezendanner, Fabienne. - Gent: Cassette for timescapes, 
[s.a.]. - [12] p. 
Doelgroep: 14-18 jaar  
URL: https://www.findmeinkakuma.com  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 find  

Find Me in Kakuma is een interactieve webdocumentaire over kinderen die zonder familie in 
een Keniaans vluchtelingenkamp wonen. Deze lesmap biedt ideeën om er in de 2e en 3e graad 
secundair onderwijs mee te werken. Behalve informatie over Find Me in Kakuma zelf, vind je in 
de lesmap leuke, veelal interactieve, opdrachten om de leerlingen zich te laten inleven in, en 
te werken rond, thema's als migratie, onbegeleide minderjarigen, vluchtelingencrisis, Afrika en 
familiehereniging. Bij een van de opdrachten vind je links naar andere interactieve 
documentaires en projecten in het Nederlands of in toegankelijk Engels.  

 Vluchtelingen / Roberts, Ceri; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 
2018. - 32 p.. - (Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-158-5: 14,00 
EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 were  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 were 

De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 
jaar zoemt in op thema's die vaak in het nieuws komen. Dit deel gaat over vluchtelingen en 
migranten. Het boek is realistisch maar probeert ook gerust te stellen. Met achterin het boek 
uitleg van moeilijke woorden en referenties naar boeken en websites voor meer informatie.  

https://www.caritasinternational.be/nl/educatie/
https://www.findmeinkakuma.com/
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 101 tips om de wereld iets mooier te maken / Andrus, Aubre. - Etten-
Leur: Corona Schoolsupport, 2019. - 111 p.. - ISBN: 978-94-6341-501-9: 
9,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 101t  

Boekje boordevol tips om goed te zorgen voor de aarde, voor je 
medemens en voor jezelf. Van buren helpen tot zuinig zijn met water, van 
knutselen met afval tot voldoende rust nemen. Voor kinderen van 9 tot 

12 die de wereld mooier willen maken.  

 1 tegen allen-changemakersspel / De Broeck, Karen. - 
Brussel: 11.11.11, 2019. - 5 gele kaarten spelinfo, 5 rode 
kaarten verhalen changemakers, 28 blauwe kaarten 
uitdagingen, 5 groene kaarten doorlopende uitdagingen, 3 
raamaffiches, 1 infoposter, 25 stickers: 5,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: http://www.11.be/eentegenallen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 chan  

Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 chan  

Dit spel kadert in de campagne 'Changemakers' van 11.11.11. Changemakers streven elk op 
hun manier naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze 
strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals. Het 1 
tegen allen-spel voor jongeren vanaf 12 jaar laat de spelers verschillende changemakers-
verhalen ontdekken. Zo leren ze hoe sterke en krachtige bewegingen en mensen samen de 
wereld rechtvaardiger en meer solidair maken. Tijdens het spel realiseren jongeren door goed 
samen te werken een reeks uitdagingen tegen een vooraf afgesproken tijd. De groep bepaalt 
zelf hoe ze dit doen. Het spel kan op school, met je jeugdbeweging, in het jeugdhuis ... gespeeld 
worden. De voorbereidingstijd is minimaal, de nabespreking pas je aan de leeftijd en de sterkte 
van je groep aan. De korte versie duurt 50 minuten en de uitgebreidere versie 1,5 uur tot 2 uur. 
Het campagnelied van Tourist LeMC en filmpjes van de changemakers vind je op de website. 
Alle filmpjes en foto's die tijdens het spel gemaakt zijn, mogen via je eigen sociale media 
kanalen de wereld ingestuurd worden. Gebruik daarbij de hashtags #changemakers en 
#1van11.  

 Focus 2030 : de SDG's leidraad voor een duurzame toekomst / 
[s.n.]. - Brussel: Associations 21, 2018. - introductie, handleiding, 
6 pionnen, 3 dobbelstenen (1-6, 7-12, 13-J), 17 SDG-kaarten, 1 
jokerkaart: 18,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.focus2030.be 

Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 focu  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 focu  

Deze eenvoudige en flexibele tool laat jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen kennismaken 
met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de 
Agenda 2030 van de Verenigde Naties. De deelnemers worden uitgedaagd om hun dagelijkse 

http://www.11.be/eentegenallen
http://www.focus2030.be/
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ervaringen in een breder (mondialer) perspectief te plaatsen. Focus 2030 wil dat burgers 
'eigenaars' worden van de analysetool die de SDG's vormen, om op die manier een project of 
actie vanuit de invalshoek van elke SDG te onderzoeken. De animatie leidt tot 1) een concrete, 
collectief gedragen actie en 2) het ondervragen van politiek verantwoordelijken. Het spel is 
bedoeld voor een breed publiek zonder veel voorkennis en aan te passen naargelang de 
omstandigheden. Op de website kun je als animator of leerkracht meer informatie vinden over 
de SDG's en ervaringen delen.  

Sustainable development teaching : ethical and political challenges / Poeck, 
Katrien Van; Östman, Leif; Öhman, Johan. - London and New York: Routledge, 
2019. - 245 p.. - ISBN: 2019002674. - ISBN: 978-0-8153-5753-7 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 teac 

Dit boek wil (toekomstige) leerkrachten aanmoedigen en handelingsbekwaam 
maken om educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) te introduceren in hun 
lessen en op school. Duurzame ontwikkelingsproblemen zoals 

klimaatopwarming, armoede, ongelijkheid, migratie,... zijn immers urgent en educatie is 
noodzakelijk om deze problemen aan te pakken. Het traditionele onderwijs - waarbij specifieke 
kennis, vaardigheden, waarden en attitudes worden overgebracht en geleerd - schiet echter te 
kort omdat duurzame ontwikkelingsproblemen zeer complex zijn en er geen eenduidige 
oplossingen voor bestaan. Bovendien heeft educatie voor duurzame ontwikkeling ook een 
politieke en ethische dimensie. De auteurs van het boek pleiten ervoor om lesgeven en leren 
te bekijken vanuit een pluralistisch perspectief waarbij leerlingen/studenten kritisch leren 
omgaan met verschillende opvattingen en benaderingswijzen van duurzame 
ontwikkelingskwesties. Zonder daarbij te vervallen in een "alles is mogelijk" aanpak. In het boek 
wordt recent onderzoek vertaald naar lesmodellen, -methodes en -tools. Er worden 
handvatten gegeven om lessen voor te bereiden, om te reflecteren over de lespraktijk en over 
de vele manieren waarop de politieke en ethische uitdagingen binnen EDO kunnen aangepakt 
worden.  

Youth 4 Goals / [s.n.]. - [S.l.]: VIA Don Bosco, [s.a.]. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.youth4goals.org/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 yout  

You(th) 4 Goals is een interactieve website die leerlingen van de 
2e en 3e graad van het secundair onderwijs (ASO/TSO/BSO/KSO) 
laat kennis maken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

en hen activeert / sensibiliseert als / vormt tot kritische, solidaire, verantwoordelijke en actieve 
wereldburgers. De website bestaat uit drie luiken. Je bepaalt als leerkracht zelf het niveau en 
wat je graag wilt doen. Zo bouw je samen met je leerlingen je eigen Sustainable Development 
Goals (SDG's) parcours. Opwarming gebeurt met een quiz, je kan kiezen tussen een 
makkelijkere of iets moeilijkere versie. Daarna kunnen de leerlingen per SDG verschillende 
uitdagingen aangaan. Algemene informatie vind je in de downloadbare handleiding. Onder het 
kopje 'projects' vind je ondersteunende info voor het uitwerken van een project 
(brainstormtechnieken, stappenplan activiteit, motiveren, storytelling, fondsenwerving...).  

https://www.youth4goals.org/
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 Actuales : klimaat / [s.n.]. - Antwerpen: Studio Globo, 2019. - 
handleiding (11 p.) 
Doelgroep: 14-18 jaar  
URL: https://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-
klimaat  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 actu  

Dit discussiespel voor leerlingen van de 2e en 3e graad secundair onderwijs is gebaseerd op het 
kaartspel 'hoger-lager'. De leerlingen krijgen een afbeelding te zien van een voorwerp, een 
voedingsmiddel, een transportmiddel, enz. met een bepaalde klimaatimpact. Ze gaan met 
elkaar in discussie en geven argumenten waarom de ene afbeelding al dan niet een hogere 
klimaatimpact heeft dan de andere. Je kan de les geven in de vakken aardrijkskunde, gedrags- 
en cultuurwetenschappen, godsdienst, zedenleer, PAV, geschiedenis, mens en samenleving, 
actief burgerschap,... De handleiding en bijbehorende powerpoint kan je downloaden.  

Klimaatrechtvaardigheid in een notendop / Vandamme, Lien. - Brussel: 11.11.11, [s.a.]. 
URL: https://www.11.be/wat-doet-11-11-
11/beleidsbeinvloeding/klimaat/item/klimaatrechtvaardigheid-in-een-notendop  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 klim 

In dit dossier wordt in een notendop uitgelegd wat internationale klimaatrechtvaardigheid 
concreet betekent en hoe de koepelorganisatie 11.11.11 de globale klimaatproblematiek wil 
aanpakken.  

De bende van Oorwoud : SOS red het bos / Hendriks, Fleur; De Decker, 
Frodo. - Hasselt: Clavis, 2019. - 109 p.. - ISBN: 978-90-448-3601-1: 14,95 
EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bend  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 bend 

Eerste deel van de boekenreeks over de Bende van Oorwoud: gewone 
kinderen met een hart voor de natuur. Ze komen te weten dat hun geliefde Buzzebos gekapt 
moet worden om plaats te maken voor een winkelcentrum. De bende besluit in actie te komen 
en bedenkt een plan. In het boek vind je een code om een paar liedjes van Radio Oorwoud te 
beluisteren via de app. De muzieknootjes in het boek geven aan wanneer in het verhaal je een 
liedje kan beluisteren.  

 Propere kleren : diep duiken in duurzame mode : lesmap voor het 
secundair onderwijs / Patteet, Klaartje; Claes, Elisabeth. - Antwerpen: 
ModeMuseum, 2019. - 55 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://bit.ly/2s9dYaz  

Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 prop  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.1 prop 

Deze lesmap reikt tools aan om positief te leren omgaan met kleding 
voor een duurzame mode-industrie. Naast theoretische achtergrond bevat de lesmap denk- en 

https://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-klimaat
https://www.studioglobo.be/nl/lesmateriaal/actuales-klimaat
https://www.11.be/wat-doet-11-11-11/beleidsbeinvloeding/klimaat/item/klimaatrechtvaardigheid-in-een-notendop
https://www.11.be/wat-doet-11-11-11/beleidsbeinvloeding/klimaat/item/klimaatrechtvaardigheid-in-een-notendop
https://bit.ly/2s9dYaz
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doe-opdrachten die het creatief denken stimuleren, die leerlingen tot innovatie prikkelen en 
hun ondernemingsdrang aanwakkert. Met interessante filmpjes, documentaires en links ter 
ondersteuning. Je kunt verschillende opdrachten mixen en matchen zodat ze goed aansluiten 
bij jouw leerlingen en bij het vak dat je doceert. De map bestaat uit drie grote delen. Het deel 
'fast fashion' bespreekt de impact van de mode-industrie door dieper in te gaan op de 
ecologische en sociale problemen die de huidige kledingindustrie met zich meebrengt. Deel 
twee, duurzame mode, geeft zicht op hoe verandering zou kunnen ontstaan. Geïllustreerd door 
case studies wordt er aangegeven wat ontwerpers kunnen doen om duurzame mode te maken 
en hoe wij duurzame mode dus kunnen herkennen. De workshops die in deel drie worden 
besproken kan je gebruiken als inspiratie voor een opdracht in de klas.  

Frontlijnen : een reis langs de achterkant van de wereldeconomie / 
Meynen, Nick. - Berchem: EPO, 2017. - 286 p.. - ISBN: 978-94-6267-091-
4: 22,50 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.3 fron 

Onderzoeksjournalist Nick Meunen beschrijft in Frontlijnen tal van 
onderbelichte ecologische en mensenrechtelijke brandhaarden die 
onderling met allerhande lijnen aan elkaar verbonden zijn. Deze frontlinies 
worden aangestuurd door het Westers-imperialistische politiek-

economische systeem zoals dat nu bestaat. Een systeem met implicaties en onrecht waar wij, 
als Westerlingen, ons niet of nauwelijks van bewust zijn. Meynen werkt in het boek vier 
hoofdlijnen uit. Het eerste deel behandelt ontginning, het tweede afval, gevolgd door deel drie 
dat economisch-maatschappelijke mythes ontkracht. Het laatste deel zet uiteen wat we zoal 
kunnen doen en wat er ter resolutie al gebeurd.  

Het rode goud : de tomaat en het kapitalisme / Malet, Jean-
Baptiste. - Berchem: EPO, 2019. - 239 p.. - ISBN: 978-94-6267-166-
9: 24,90 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.7 rode 

In dit boek legt onderzoeksjournalist Malet uit waarom de tomaat 

een symbool van het kapitalisme is geworden. Malet praat met 

boeren, ondernemers, arbeiders, handelaars en wetenschappers 

van over heel de wereld. Hoe langer zijn onderzoek duurt, hoe 

zuurder zijn pizza, zijn ketchup en zijn diepvriesmaaltijden smaken. 

De industriële tomaat blijkt niet te ruiken naar tomaat maar naar 

geld. Een ongemakkelijk verhaal over agrobusiness, uitbuiting van arbeiders, maffia, fraude op 

mondiale schaal en jaaromzetten van tien miljard dollar.   
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Een verkeerde toekomst : een kortfilm over 
klimaatverandering / Roskam, Michaël R.. - 
Brussel: 11.11.11, 2019. 
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 
jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.11.be/kom-in-actie/op-
school/secundair/item/vertoon-de-film-een-
verkeerde-toekomst-in-je-klas  
URL: 

https://eenverkeerdetoekomst.be/#eenverkeerdetoekomst  
Vindplaats Antwerpen: URL  

 
Aan de hand van deze kortfilm, gevolgd door een nabespreking, kan je het thema 
klimaatverandering behandelen in het secundair onderwijs. De film speelt zich af in het jaar 
2043. De wereld zoals we hem kennen is voorgoed veranderd. Dona (Romy Louise Lauwers) 
gaat samen met haar opa Jules Praat (Jan Decleir) en tante Tina (Natali Broods) na hoe het 
allemaal begon. De makers van de kortfilm willen politici oproepen om moed te tonen. Om niet 
terug te plooien binnen de eigen grenzen, maar voluit te kiezen voor internationale 
samenwerking en solidariteit. En om op lange termijn te durven denken. Dat is niet alleen nodig 
voor ons klimaat, maar ook voor armoede, ongelijkheid, migratie en mensenrechten.  

In de zorg - Uit de zorgen [IDZ/UDZ] 
: vluchtelingen integreren als 
medewerkers in de zorgsector / 
Familiehulp. - Halen: Interreg 
Euregio Maas-Rijn, [s.a.]. - website, 
veelv. gepag. 
URL: https://www.idz-udz.eu/  
Vindplaats Antwerpen: URL  

 
Acht zorg-, vluchtelingen en arbeidsmarktorganisaties uit Nederlands en Belgisch Limburg en 
de Städteregion Aachen werken samen binnen het euregionale project In de Zorg - Uit de 
Zorgen om vluchtelingen toe te leiden naar werk of stages in de zorgsector in de drie landen. 
Op de website vind je verhalen uit de praktijk en per land informatie en tools om de toetreding 
te ondersteunen van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. De informatie en 
tools zijn ingedeeld voor de verschillende doelgroepen. Vluchtelingen vinden er bijvoorbeeld 
informatie over hoe het zorgsysteem in België is ingericht en kunnen kennismaken met de 
verschillende beroepen in de zorg met hun functie-eisen. Voor zorgorganisaties is er een 
beknopt en eenvoudig stappenplan om vluchtelingen te werven, opleiden en tewerkstellen. 
Trajectbegeleiders en jobcoaches vinden er onder meer informatie over cultuursensitief 
werken, interculturele competentie, intercultureel coachen, rechten en plichten van 
vluchtelingen en asielzoekers, taalverwerving, enz.  

https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/vertoon-de-film-een-verkeerde-toekomst-in-je-klas
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/vertoon-de-film-een-verkeerde-toekomst-in-je-klas
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/vertoon-de-film-een-verkeerde-toekomst-in-je-klas
https://eenverkeerdetoekomst.be/%23eenverkeerdetoekomst
https://www.idz-udz.eu/
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SDG 14 : Life below water - Plastic vervuiling / Studenten Lerarenopleiding UCCL. - Leuven - 
Limburg: Lerarenopleiding UCLL, 2019. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: http://sdglifebelowwater.weebly.com/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

  
'SDG 14 Life below water' is één van de doelen die Unesco vooropgesteld heeft om het welzijn 
en de welvaart overal ter wereld te verbeteren. In het kader van het vak Wereldburgerschap 
bundelden studenten lerarenopleiding de resultaten van hun onderzoek naar dit duurzaam 
ontwikkelingsdoel in een online leerpad. Aan de hand van korte teksten, afbeeldingen, filmpjes 
en interactieve oefeningen kom je meer te weten over de invloed van vervuiling door plastic 
op het leven onder water en over de mogelijke oplossingen. Een enquête peilt naar je eigen 
plasticverbruik.  

Startpakket Alfa Woordenschat 
Spelvormen LOWAN-vo / Udo, Nettie. 
- [S.l.]: LOWAN-vo, 2019. - 22 p. 
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 
13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.lowan.nl/wp-
content/uploads/2019/09/LOWAN-
vo-ISK-Startpakket-Alfa-
Woordenschat-Spelvormen-

Handleiding.pdf  
URL: www.quizlet.com/lowanstart  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL  
 
Op een aantal OKAN-scholen worden analfabete-, semi-analfabete- en beginnende NT2 
leerlingen regelmatig (vaak noodgedwongen) in één groep geplaatst. In deze handleiding vind 
je een beschrijving van de spelvormen, zowel voor de analfabete leerlingen als voor de 
beginnende leerlingen in route 1, 2 en 3. Per werkvorm worden differentiatiemogelijkheden 
aangegeven, zodoende is er voldoende uitdaging om op meerdere niveaus spelenderwijs de 
woordenschat te vergroten. Alles is per thema te downloaden (pdf).  
 
 
 
 
 
 

http://sdglifebelowwater.weebly.com/
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/www.quizlet.com/lowanstart
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776-
474X Brussel : VCLB Service: 25,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cale 
 
Dit vaktijdschrift biedt inzichten en informatie over 
leerlingenbegeleiding, onderwijs, opvoeding en hulpverlening. 
Doelgroepen: hulpverleners werkzaam in centra voor 
leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
revalidatiecentra, schooldirecties en leerkrachten van basis- en 
secundaire scholen, pedagogen, psychologen, logopedisten, 
maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen. 

 
FONS / Die Keure, 2015. - 48 p. 
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,... 
 

HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling, 
opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / ISSN 0165-4772 - 
Amersfoort : ThiemeMeullenhoff, 2012: 59,95 EUR per jaargang 
Vindplaats Antwerpen:  ro 1 hjk  / TABLETS   
Vindplaats Turnhout: TABLETS 

   
In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de 
opvoeding en ontwikkeling van, en het onderwijs aan kinderen van 
drie tot acht jaar centraal. HJK is er voor iedereen die beroepsmatig 
bezig is met de verzorging van en het onderwijs aan kinderen in de 
basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, coördinatoren, 

onderwijsadviseurs en studenten lerarenopleiding. 
 

 februari 2019: Basisvertrouwen in de klas, Lerend spelen in groep 3, Werken aan 

persoonlijkheid, Peuteropvang op drift? 

 mei 2019: Spelbegeleiding vanuit drieslagmodel, Spelend verbinden op vele manieren, 

Aanloop naar schoolrijpheid, Muziek voor verse oren, Ontwerpend onderwijs en 

taaldenken 

 april 2019: kinderen en ouders in ontwikkeling, mediaopvoeding, van boon tot plant 
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 juni 2019: Handelen bij vermoedens - meldcode kindermishandeling, We've got the 

blues, Inclusie van het jonge kind vroegsignalering doe je samen, De zee, Goede 

mondelinge taalvaardigheid vroege mondelinge taalontwikkeling, PO-Raad visie op het 

jonge kind, In gesprek over huidskleuren culturele diversiteit in de kleuterklas 

Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas". 
 

Impuls voor onderwijsbegeleiding / ISSN 1373-4318 Leuven : Acco: 25,00 
EUR 
Vindplaats Antwerpen:  dg 1 impu 
   
Driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinfo over didactiek, 
onderwijsbeleid, methodiek, nieuw materiaal, interessante lectuur,... Het 
tijdschrift verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een ruimer kader. Het 
houdt je kennis up-to-date door het signaleren van trends; het vestigt je 
aandacht op nieuwe publicaties in binnen- en buitenland; het levert 
kanttekeningen bij onderwijsdebatten. 

 
 JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en opleiding / ISSN 0165-6260 Baarn : Bekadidact: 
48,50 EUR 
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 lessuggesties. 
 

 2019/6 februari: Hoe word je een wereldburger? - Metalinguïstiek in de klas - 

Interview Bea Pompert - Feedback in lerende teams - Cognitieve belasting theorie 

 2019/7 maart: special Wie leest die leert - Executieve functies bij leren lezen - 

Begrijpend lezen en transfer - Juf, mag ik dit lezen? - Dieper Leesbegrip leidt tot 

denken - Interview Renée van Eijk 

 2019/8 april: Voor elk kind een handreiking - Klassenopstelling centraal - Betekenisvol 

taalonderwijs - Leren leren de school in – Vraagkaartjes - RD4 

 2019/9 mei: Verrijking, gene vervanging: Nut adaptieve leermiddelen - Constructieve 

dialoog: discussie reken-wiskundeonderwijs - Gert Biesta over het kunstenaarschap 

van leerkrachten -       begrippen klein en groot - Poëzie hardop - Lessenserie vanuit 

formatief evalueren: Schrijven over kunst - Praktijkgericht onderwijsonderzoek: 

vraaggestuurd leren met je team - Estafette 

Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas". 
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KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / 
Amsterdam : SWP - Prijs: 52,50 EUR 
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. 
 

 
KLASSE magazine / Vlaams Ministeria van Onderwijs en Vorming: 10,00 
EUR (jaarabo) 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 klas 
   
Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers 
en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals. 
 
 

 
Kleuters & Ik. Ervaringsgericht werken met jongere kinderen / Leuven 
: CEGO: 18,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen:  WEL 1.5.6 kleu 
   
Driemaandelijks tijdschrift met interessante artikels en lessuggesties 
die onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas. Kleuters & ik is een vakblad 
voor elke (kleuter)leerkracht, zorgbegeleider, remedial teacher, 
interne begeleider, opvoeder, onthaalouder en student. Het is een 
blad dat met een eigen kleur bijdraagt tot kwaliteitsonderwijs waarin 
betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid het verschil maken. 
Al 35 jaar lang biedt het vernieuwende ideeën, praktijkvoorbeelden 
van de ervaringsgerichte aanpak en boeiende achtergrondinformatie 

voor iedereen die bezig is met jonge kinderen. 
 

Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs / Stichting Les. - 
Meppel : Boom: 69,50 EUR 
Vindplaats Antwerpen: bl 1 les  
  
Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs. Je 
vindt er informatie over beleid, didactische tips, besprekingen van 
methodieken, materiaal, projecten,... Oorspronkelijk bedoeld voor 
volwassenenonderwijs, ondertussen uitgebreid naar OKAN/ISK 
(onthaalklas anderstalige nieuwkomers/internationale schakelklas). 
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Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - ISSN 1566-2705 - 
Amsterdam : Vereniging van Leraren in Levende Talen: 100,00 EUR (met 
tijdschrift) 
Opmerking: verschijnt 8 maal per jaar 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve 
   
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips, 
materiaalbesprekingen, info over literatuur,... 
 

Levende talen tijdschrift / Vereniging van leraren in levende talen. - ISSN 
1566-2713 - Amsterdam : Bureau Levende Talen: 100,00 EUR (mét 
magazine) 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve 
 
Dit tijdschrift richt zich tot alle leerkrachten levende talen. U vindt 
boekbesprekingen en uitgebreide achtergrondinfo. In het bijhorende 
magazine staan meer praktische tips. 
 
 

 
MeerTaal / Prenger, Joanneke. - ISSN 2214-5931 - Assen : Koninklijke 
Van Gorcum BV.: 39,95 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer 
 
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het 
basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van 
het woord. Alle informatie is direct toepasbaar in de praktijk van de 
school, maar wel wetenschappelijk onderbouwd. 
 
 

MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - ISSN 1379-5619 - Brussel : 
Roularta Publishing, currens: 20,00 EUR (jaarabonnement) 
Opmerking: verschijnt 4 keer per jaar 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo* 
   
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale 
thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering 
en migratie. 
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De nieuwe leraar : lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair 
onderwijs / ISSN 1380-4731 Meppel : Ten Brink Uitgeverij, currens: 49,00 
EUR (jaarabonnement) 
Opmerking: 5 nummers per jaargang 
Vindplaats Antwerpen:  ro 1 nieu 
   
Nederlands vakblad voor leraren van het lager onderwijs waarin 
ervaringen en expertise worden gedeeld en uitgewisseld. Bij het magazine 
hoort een online platform. 
 

 
Onderwijskrant / Betekom : Noël Gybels: 16,00 EUR 
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. 

 
 

OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 
Hans. - Amsterdam : NCDO. 
Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar 
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? 
Sinds maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een 
overzicht van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's. 

 (2019: 2) maart 2019: themanummer Hoe zit het met plastic? 
 (2019: 5) juni 2019: themanummer Hoe zit het met water? 
 (2019: 7) september 2019: themanummer Hoe zit het met geld? 
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Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal 
onderwijs / van Dingenen, Ad ; Goebert-Sanders, Dineke ; 
Rosendaal, Liesbeth ; Verlouw, Judit. - ISSN 1380-2771 - 
Malmberg. 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 prax 
 
Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- 
en buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's 
in aan bod: 
 (36: 1) september 2018: vriendschapsverhalen, 21e-
eeuwse vaardigheden, botjes in je lijf, samenwerken met 

ouders, vluchteling in de klas, groepsvorming, welkomstkaartjes, build your own robot 
 (36: 2) oktober 2018: bitcoins in de klas, een lied aanleren, ten uit de natuur, creatief 

met beeld, vriendschapssociogram, vluchteling in de klas Eritrea, spellingonderwijs 
 (36: 3) november 2018) kinderrechten, leesmotivatie, dansen in de klas, 

sinterklaasactiviteiten voor kleuters, vluchtelingen in de klas Somalië, de 
klassenvergadering 

 (36: 4) : lesactiviteiten over de ruimte, kerstwens in alle talen, de taalkundige vondsten 
en levenslessen van Donald Duck, rekenonderwijs in de kleuterklas, Yopples, debatteren 
in de derde graad, de boekendoos, constructiemateriaal Bakoba, een gedicht als 
energizer, kerstdiner, kerstbouwplaat 

 (36: 5) meesterwerken van Rembrandt, rekenen met een efficiënte strategie, 
schoolbibliotheek onder de loep, kindgesprekken, fantaseer- en acteerspel, gedicht als 
energizer, letters leren, voorleesontbijt 

 (36: 6) passend onderwijs, koppeling tussen verhaal en som, monumenten en rituelen, 
verborgen portretten, woordsoorten, constructiemateriaal Bakoba, een gedicht als 
energizer, lekker lezen, zeven tips 

 (36: 7) denken met dilemma's, doe-het-zelfworkshop leren presenteren, Improviseer, 
maestro! Jong en succesvol, Naar buiten!, klassenapp, Nationaal Militair Museum, 
anders vergaderen 

 (36: 8) red de bij, insecten maken, rapportgesprekken zo geef je kinderen een eigen 
stem, leren programmeren met minicomputers, Taalmaatje, Engelse les, 
spreekwoordenkaartjes 

 (36: 9) de rol van spanning bij opvallend gedrag, de Gezonde School in Denemarken en 
Noorwegen, prentenboeken, Grey of the day, tips voor de schoolwebsite, LaQ Lab, 9 
tips nieuwkomers in de klas 

 (36: 10) Maak van de jaarafsluiting één groot drama: vrolijke dramaopdrachten voor in 
de klas, schrijopdracht Wat een jaar!, pieken in de projectgroep, terugblik op het 
schooljaar, duurzame aandacht voor dyslexie: van masterplan naar 
stimuleringsprogramma, praattoppers, textiel, Koninklijk Eise Eisinga planetarium, 
samen aan de slag met onderwijsveranderingen 7 tips 

 (37: 01) Spelend leren met het muizenhuis: bouw je eigen muizenhuis, Camouflage: je 
ogen bedrogen, De basis op orde: de rol van schoolleider en leerkracht, Podcasts voor 
leerkrachten, Ouder-vertelgesprek bij de start van het schooljaar, Kinderen testen 
lichtplaat, Waterliniemuseum, Acht tips: interessante onderzoeken 

Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de maand. Op de website van het tijdschrift 
vind je de bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook bevat elk nummer de rubriek 
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dadadenken, een methode waarbij kinderen zelf leren denken door creativiteit, mindfulness en 
filosofie te combineren. Tenslotte vind je in elk tijdschrift een bespreking van een topstuk uit 
het Rijksmuseum met lesideeën. 
 

Punt : anders kijken, denken en doen voor een duurzame wereld : 
magazine voor juffen en meesters / Verheyen, Annik. - Leuven: Djapo, 
2016. - 58 p. + 8 p.: gratis  
Doelgroep: 4-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 punt  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.1 punt  

Met dit magazine wil Djapo leerkrachten basisonderwijs inspireren om te 
werken rond duurzaamheid in de klas en op school.  

Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele 
zedenleer van het lager onderwijs / Konings, Martine. - Izegem : 
Samenspel NCZ vzw, currens. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same 
 
Het tijdschrift Samenspel bestaat uit een vakdidactisch deel waarin de 
leerkracht uitgewerkte lesjes en lesstructuren vindt, en een educatief 
deel met allerlei specifieke informatie i.v.m. vakdidactisch en 
pedagogisch materiaal. 
 

 (23: 89) sept-okt-nov 2018: Samenleven hoe doe je dat: verliefd zijn - ken je vriendje - 
liefde is; Kinderrechten - 3 P's: kinderrechten - inspraak en participatie - recht op privacy 
- armoede - kindvluchtelingen 

 (23: 90) dec 2018, jan-feb 2019: Samenleven, democratie en burgerschap: Max op 
ontdekkingsreis - de oorlog - de vijand - kinderen die de wereld hebben veranderd - een 
humanistische organisatie steunen - mijn ideale land in een ideale wereld - ik protesteer 
- verbeter de wereld om je heen 

 (23: 91) maart, april, mei 2019: Identiteit in dialoog: Levensbeschouwingen door 
kinderogen Kunst en levensbeschouwing - muziek van altijd en overal - architectuur en 
levensbeschouwing - ILC gluren bij de buren - begroetingen - ILC de 
levensbeschouwelijke koffer - de Oken, Poken en Token-inleefspel 

 (23:92) juni, juli, augustus 2019: bezoek aan levensbeschouwelijke huizen - het huis met 
de 6 deuren - de symboliek van de fakkel - lichtfeesten - licht - ons huis heeft ramen - in 
geuren en kleuren - de levensboom 

 (24:93) sept, okt, nov 2019: economie: echte rijkdom - consuminderen - samen 
consumeren, samen delen - meneer beer is maar een eenvoudige beer - de wereld is 
een donut - upcyclen - werelddag tegen kinderarbeid 
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School- en klaspraktijk / Boonen, Roger. - Antwerpen : Garant: 
32,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho 
 
School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. 
Het biedt leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs 
een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk d.m.v. 
brede achtergrondinformatie, lesschetsen en leermaterialen. 
Ook voor studenten van de lerarenopleiding is het interessant 
leesvoer. Daarnaast biedt het tijdschrift ruime aandacht aan een 
brede onderwijsvisie, aan onderwijsvernieuwingen en -
verbeteringen die vanuit overheid, begeleidingsdiensten, 

navormingscentra enz. worden aangeboden. 
 

Start!-krant. De begrijpelijkste krant van Nederland / Amsterdam : 
Eenvoudig communiceren:  32,50 EUR (jaarlijks, incl. krant en lesbrief) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 start 
 
De Start!-krant verschijnt maandelijks. Ze wordt geschreven voor 
mensen die moeite hebben met lezen en onderscheidt zich door een 
overzichtelijke, duidelijke en herkenbare vormgeving en stijl. Alle 
informatie in de krant wordt stap voor stap uitgelegd en geïllustreerd. 
het taalgebruik is eenvoudig maar niet kinderachtig, de zinnen zijn kort 

en moeilijke woorden worden zoveel mogelijk vermeden of verklaard in een woordenlijst. 
In de krant staat het belangrijkste nieuws uit binnen (Nederland) en buitenland, algemene 
informatie en leuke weetjes en praktische verhalen met tips en uitleg. Naast taalbegrip zijn 
de maatschappelijk culturele oriëntatie en de nieuwsfeiten belangrijke inhoudelijke 
aanbevelingen voor de lezers van de krant. Elke editie van de Start!-krant wordt aangevuld 
met een gratis lesbrief. 
 

 Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs / SLO. - ISSN 
1879-4548 - Enschede : SLO. - 2 nummers per jaar 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 tijd 
 
Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is bestemd 
voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en 
taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs; 
het wil de samenwerking binnen deze groep bevorderen. Het 
tijdschrift is kosteloos voor alle opleiders Nederlands van het primair 
onderwijs en onderwijsadviseurs van schoolbegeleidingsdiensten. 
Het tijdschrift kan ook in Pdf-formaat gedownload worden van de 

website 
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Tijdschrift voor Remedial Teaching / Landelijke Beroepsvereniging 
Remedial Teachers. - Bunnik: Landelijke Beroepsvereniging 
Remedial Teachers, 2017.: 61,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 
 
TvRT biedt actuele en praktische informatie op het gebied van 
remedial teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en 
behandeling van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, 
het gebruik en de bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de 
bruikbaarheid van educatieve software en de organisatie van de 
remedial teaching in het basis- en secundair onderwijs. Tevens is er 

aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, 
methodes, spellen etc. en het verenigingskatern met bestuurlijke informatie over de 
vereniging met haar activiteiten. 
 

VluchtelingenWerk Magazine / ISSN 1389-0875 Amsterdam : 
Vluchtelingenwerk Nederland: 24,00 EUR 
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. 
 
Wablieft : de duidelijkste krant / Wablieft. - ISSN 0778-5496 - 
Mechelen : VOCVO: 28,00 EUR 
Opmerking: wekelijks 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 
   
Het nieuws in eenvoudige taal, dat brengt de Wablieft-krant elke 
woensdag opnieuw, al 25 jaar lang. Wablieft bevat duidelijke 
artikels over het nieuws uit binnen- en buitenland. De lezers 
worden ook getrakteerd op leuke weetjes, een pittige blog, een 
kruiswoordraadsel en nog veel meer. 
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Wablieft Start / Wablieft. - Mechelen : Wablieft. - 20 p.: 26,00 EUR 
(jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star 
   
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. 
De Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een 
twintigtal eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van 
Wablieft-artikels. Er staat ook een woordzoeker en foto-titel-
onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen of om in de klas 
mee aan de slag te gaan. 
 
Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen / 
Vlaamse Overheid. - ISSN 1371-9092 - Brussel : Vlaamse Overheid. 
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 vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, 
Europa, sociale economie, beeldvorming van het zorgberoep, cliënt in/van de zorg, leven 
(z)onder dak. 
 

Welwijs. Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / Leuven : 
Majong: 22,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw 
 
WELWIJS is een tijdschrift dat informatie brengt over de raakvlakken 
tussen WELzijnswerk en onderWIJS. Het is een initiatief van de v.z.w. 
Majong (Maatschappij- en Jongerenproblemen). De vzw Majong 
stelt zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren 
te verbeteren. Een betere wisselwerking tussen het onderwijs en 
andere sectoren zoals: het algemeen welzijnswerk, het jeugdwerk, 

de gezondheidszorg, de bijzondere jeugdbijstand, enz. kan daar in grote mate toe bijdragen. 
Welwijs wil ruime informatie brengen over concrete situaties, over veranderingen en 
nieuwe projecten. Welwijs richt zich dus tot alle geïnteresseerden, vooral zij die werkzaam 
zijn in het onderwijs, het welzijnswerk en het jeugdwerk. 
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Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam / 
ISSN 1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem: 
30,00 EUR 
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz 
 
ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, 
visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de 
islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. 
Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een 
platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te 
presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage 

leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en 
Vlaanderen. 
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