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Digitale intelligentie : wat je moet weten, leren en doen in een digitaal 
verbonden samenleving / Hoornstra, Hans; Van Lieshout, Wijnand. - 
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, 2019. - 192 p.. - ISBN: 978-90-
470-1246-7: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 digi 

Door de digitalisering wordt in alle sectoren van de samenleving in 
toenemende mate beroep gedaan op andere vaardigheden dan voorheen. 
De auteurs stellen dat er meer nodig is dan knoppenvaardigheid, 

mediawijsheid en programmeerkennis. Ze introduceren het begrip digitale intelligentie of DQ: 
het vermogen om alert, verstandig en behendig te kunnen schakelen tussen vaardigheden die 
een digitaal verbonden samenleving van ons vereist. Ze ontwikkelden ook een praktisch 
toepasbaar model voor zowel organisaties als individuen om 21e-eeuwse vaardigheden en DQ 
te ontwikkelen.  

NT2-cahier taalkit voor docenten : alles wat een NT-docent wil weten over 
taal / Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2019. - 87 p.. - (NT2-
cahiers). - ISBN: 978-90-5875-695-4: 14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 2 nt2-c ;  

De taalkit voor docenten biedt een basis aan de NT2-leerkracht in verband 
met de taalverwerving. In dit deel van de NT2-cahiers beschrijft de auteur 
de eerste- en tweedstaalverwerving, de functie, inhoud en vorm van taal, 
taalvariatie en taalverandering.  

Logopedie. Themanummer Meertaligheid / Vlaamse Vereniging voor 
Logopedisten. - Belsele: Vlaamse vereniging voor logopedisten, 2020. - 
164 p.: 42 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 4 logo 

Het themanummer 2013 van het tijdschrift Logopedie is volledig gewijd 
aan meertaligheid. Artikels o.a.: Meertalig taalaanbod en vroege 
meertalige ontwikkeling; Inzicht in de moedertaalontwikkeling via 
ouderbevraging; Werken aan verstaanbaarheid en uitspraak bij volwassen 
meertaligen die het Nederlands niet als thuistaal hebben.  
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Communicatief talenonderwijs in de praktijk / Rasir, Marlène. - Oud 
Turnhout: Gompel&Svacina bvba, 2020. - 140 p.. - ISBN: 978-94-6371-
248-4: 24,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 comm 

Wat zet je allemaal in om leerlingen een taal adequaat te leren 
gebruiken in verschillende communicatieve situaties? En hoe? Deze 
zoektocht zal elke leraar moderne vreemde talen en NT2 herkennen. In 
dit boek gaat de auteur verder dan theoretische benaderingen en 

vertelt ze over good practices en haar eigen ervaringen. Ze biedt taalleraren ook inspiratie om 
in te spelen op de talenten van leerlingen. Hun autonomie, betrokkenheid en competentie te 
verhogen. In te zetten op differentiatie en variatie, en gebruik te maken van activerende 
werkvormen.  

 Op de schouders van reuzen : inspirerende inzichten uit de cognitieve 
psychologie voor leerkrachten / Kirschner, A. Paul; Claessens, Luce; 
Raaijmakers, Steven. - Meppel: Ten Brink, 2018. 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 opde 

Dit boek bevat 24 sleutelwerken oftewel kernartikelen uit de cognitieve 
psychologie over leren en onderwijzen. Elk hoofdstuk met een kernartikel 
kent dezelfde opbouw: er wordt uitgelegd waarom dit artikel zo baanbrekend 

is, gevolgd door een beschrijving van het idee en de inzichten uit het betreffende onderzoek en 
de implicaties voor het onderwijs en tips voor in de klas. De kernartikelen zijn verdeeld over vijf 
secties. De eerste sectie gaat over hoe onze hersenen werken en wat dat betekent voor leren 
en onderwijzen. Daarna volgen secties over eigenschappen van leerlingen die leren 
bevorderen, hoe de sociale (leer)omgeving leren beïnvloedt, welke leeractiviteiten leren 
ondersteunen en hoe je als leerkracht leren kunt ondersteunen. Een uitleidend hoofdstuk gaat 
over tien didactische hoofdzonden, ideeën of aanpakken die verleidelijk logisch en goed klinken 
- en om die reden omarmd worden door velen - maar die het leren juist in de weg zitten. Het 
boek sluit af met een overzicht van de belangrijkste tips. Bij het boek hoort een online dossier, 
op www.didactiefonline.nl, waar de meeste kernartikelen plus doorleessuggesties te vinden 
zijn.  

Today's Teaching Tools : praktische tips voor digitaal onderwijs / van 
der Spoel, Irene. - [S.l.]: todaysteachingtools.com, 2020. - 89 p. 
URL: https://www.todaysteachingtools.com/  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 toda 

Irene van der SPoel wil met deze website collega's helpen om vrij 
beschikbare digitale leermiddelen in te zetten. Hiervoor probeert zij zo 
veel mogelijk vrij toegankelijke informatie te publiceren die docenten 
kunnen gebruiken om digitaal vaardiger te worden, en om hun lessen 
digitaler te maken. Je vindt een lijst van tools, online cursussen en een 
inspiratieboek met praktische tips voor digitaal onderwijs. In dit gratis 
downloadbare E-book wordt in tien concrete thema's aangegeven hoe 

afstandsonderwijs goed vormgegeven kan worden. Thema's die aan de orde komen zijn: 
privacy in relatie tot online onderwijs, inzet van digitale tools ter ondersteuning van formatief 

https://www.todaysteachingtools.com/
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toetsen, samenwerkend leren of geven van instructie. Van grote meerwaarde zijn de diverse 
tools die bij elk thema kunnen worden ingezet. Er volgt verder een toelichting hoe ict-tools te 
integreren in een online leeromgeving en hoe een eigen online escaperoom ontwikkeld kan 
worden. Als bonus biedt het E-book toegang tot een online cursus over het vormgeven van 
afstandsonderwijs.  

Unmute : activerende didactiek voor de online taalles / Mesie, 
Masja; Kammenga, Alie. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2020. - 70 
p.. - ISBN: 978-90-469-0775-7: 12,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 unmu  
Vindplaats Turnhout: dg 5 unmu 

Unmute geeft praktische voorbeelden waarmee taaldocenten hun 
repertoire op het gebied van online taaldidactiek verder kunnen 
uitbreiden. Het boek is opgebouwd volgens het vierstappenmodel: 

starter, kop, romp en staart. Er worden een twintigtal werkvormen als bouwstenen voor 
taallessen beschreven waarbij betekenisvol leren voorop staat en het online leren iets extra's 
toevoegt. De werkvormen kunnen naast een taalmethode worden ingezet, maar ook 
aanvullend zijn bij het leren in projecten en leerteams. Voor docenten Nederlands, NT2 en 
vreemde talen.  

 
De herziene taxonomie van Bloom in de klas : een inspiratieboek 
voor de leraar / Rombaut, Eef; Molein, Ingrid; Van Severen, Tine. 
- Kalmthout: Pelckmans Pro, 2020. - 355 p.. - ISBN: 978-94-
6337-259-6: 27,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 herz 

Met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen 
werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de communicatie 
tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen 

optimaal af te stemmen, worden de eindtermen en leerplannen uitgeschreven op basis van de 
herziene taxonomie van Bloom, door Krathwohl & Anderson. Dit boek analyseert in zes delen 
hoe je als leerkracht lessen kan ontwerpen zodat je leerlingen eindtermen en leerplandoelen 
kunnen bereiken. De originele editie werd in deze nieuwe versie aangevuld met twee 
domeinen: het affectieve en het psychomotorische domein.  

Ieder kind kansrijk! Lesgeven aan leerlingen die opgroeien in armoede / 
Jensen, Eric; van Teunenbroek, Josée; Kopmels, Dook. - Rotterdam: 
Bazalt Educatieve Uitgaven, 2020. - 208 p.. - ISBN: 9789461182906: 
44,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 iede 

Kinderen die opgroeien in armoede leven vaak in een omgeving die weinig 
stimulerend is. Ze krijgen minder prikkels om hun talenten te ontdekken. 
Leraren kunnen een doorslaggevende rol spelen in het verkleinen van de 

kloof tussen arm en rijk, door op een rijke manier les te geven. Het centrale thema van dit boek 
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is de ontwikkeling van de meest krachtige tool voor verandering: je mindset. Het is een 
krachtige en op onderzoek gebaseerde bron die alle tools bevat voor het ontwikkelen van 7 
specifieke mindsets en bijbehorende strategieën die het verschil kunnen maken: 

 de relatiemindset 

 de prestatiemindset 

 de positiviteitsmindset 

 de rijk-groepsklimaat-mindset 

 de cognitieve-verrijkingsmindset 

 de betrokkenheidsmindset 

 de wil-om-te-slagen-mindset  

 Onderwijs in een gekleurde samenleving / Agirdag, Orhan. - 
Berchem: EPO, 2020. - 207 p.. - ISBN: 978-94-6267-250-5: 24,90 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 onde 

Ongelijkheid, segregatie, lage verwachtingen, taalachterstand, 
racisme: ons onderwijs staat voor grote uitdagingen. Het 
uitgangspunt in dit wetenschappelijk onderbouwd boek is dat 
diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs perfect kunnen samengaan. 

Orhan Agirdag pleit voor sensitief intercultureel onderwijs: het balanceren tussen een 
pluralistische aanpak, met een gezonde portie van kleurenblindheid wanneer het wenselijk is 
en assimilatie wanneer het nodig is. Laat je inspireren door gefundeerde praktijkvoorbeelden 
om het roer zelf om te gooien.  

Zonder wrijving geen glans : identiteit en waarden op school : met 
praktijkwijzer voor leraren / Vlaamse Onderwijsraad. - Leuven: 
LannooCampus, 2020. - 182 p.. - ISBN: 978-94-014-6897-8: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 zond 

De culturele en etnische achtergrond, waardenbeleving en 
levensbeschouwing gaan als maar meer deel uitmaken van het 
maatschappelijk debat en dus ook van het debat over onderwijs. Omgaan 
met verschillen tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen (en hun 

ouder) en leraren, de plaats van levensbeschouwing en zingeving in onderwijs, 
burgerschapsvorming en omgaan met radicalisering: het zijn stuk voor stuk vraagstukken die 
het Vlaams onderwijs uitdagen. De rol van de leraar is daarbij essentieel. Een denkgroep binnen 
de VLOR reflecteerde over het omgaan met verschillen op vlak van culturele, etnische en 
levensbeschouwelijke identiteit op school en in de klas. De denkgroep legde drie centrale 
vragen voor aan experten en onderzoekers in Vlaanderen en Nederland 

 Met welke spanningen op het vlak van culturele, etnische en/of levensbeschouwelijke 
identiteit worden verschillende onderwijsactoren (leraren, schoolleiders, ander 
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders) in het dagelijkse leven op school 
geconfronteerd? 

 Op welke manier gaan verschillende onderwijsactoren om met die spanningen in hun 
onderwijs- en klaspraktijk? 
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 Welke oriënterende richtingwijzers kunnen we formuleren voor leraren en scholen om 
met die spanningen om te gaan? Hoe kunnen we leraren een houvast bieden om in 
gespannen situaties te blijven staan en een onderwijspedagogische houding aan te 
nemen? 

Dit resulteerde uiteindelijk in dit boek dat uit twee delen bestaat. In het eerste deel geven 
experten vanuit hun eigen invalshoek een antwoord op de drie centrale vragen. Het tweede 
deel bevat de praktijkwijzer om leraren een richting te geven om met die spanningen om te 
gaan en enkele realistische casussen waarop die praktijkwijzer toegepast wordt.  

 Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling / 
Julien, Manuela. - Amsterdam: Harcourt Book Publishers, 2019. - 182 
p.. - ISBN: 978-90-265-1836-2: 32,50 euro  
Vindplaats Antwerpen: ro 5 taal 

Taalstoornissen bij meertalige kinderen geeft inleidende informatie over 
de achtergrond van immigranten, de samenstelling van de Nederlandse 
maatschappij en de normale meertalige taalontwikkeling. Manuela 
Julien beschrijft kenmerken van specifieke taalstoornissen en best 
practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en 
behandeling van de groep meertalige kinderen. Het boek biedt een 

eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben met deze problematiek.  

 Aan de slag met diversiteit op school : 10 inspirerende tips / 
Agentschap Integratie en Inburgering Regio Antwerpen. - 
Brussel: Agentschap Integratie en Inburgering, 2019. - 32 p. 
URL: https://integratie-

inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20191001_brochure_onderwijs_kempen_0.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 aand 

De superdiverse samenleving weerspiegelt zich ook in de schoolcontext. Hoe ga je hier als 
ouder, leerkracht of begeleider mee om? Welke acties kan je ondernemen? Waarmee moet je 
rekening houden? Deze brochure bevat adviezen, tips en goede praktijken die aan bod kwamen 
tijdens vier netwerkmomenten rond het thema 'aan de slag met diversiteit op school' die het 
agentschap Integratie en Inburgering regio Antwerpen tijdens het schooljaar 2018-2019 
organiseerde. De deelnemers kwamen van verschillende scholen in de Middenkempen. 
Volgende thema's werden behandeld: ouderbetrokkenheid in een diverse samenleving; 
omgaan met meertaligheid op school; onthaalbeleid op school; communiceren met 
anderstalige ouders. Je vindt hierrond concrete voorstellen, praktijkvoorbeelden en 
interessante instrumenten.  

https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20191001_brochure_onderwijs_kempen_0.pdf
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20191001_brochure_onderwijs_kempen_0.pdf
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Doeboek : ontwikkelen of verbeteren van online onderwijs : 
een flexibele & onderwijskundige aanpak / Timmermans, 
Mark. - [S.l.]: De Internet School, 2020. - 60 p. 

URL: https://sopohacademie.nl/wp-
content/uploads/2020/08/Het-Doeboek-van-De-Internet-
School.pdf  
URL: https://sopohacademie.nl/leernetwerken/ict/  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 doeb 

Dit doeboek biedt duidelijke tips en ondersteuning voor het 
geven van online lessen en trainingen aan diverse 
doelgroepen. Ook blended onderwijs komt aan bod. Op het 

platform Leernetwerk ICT vind je nog meer inspiratie voor het vormgeven en inzetten van ICT 
onderwijs bij differentiatie en afstandsonderwijs.  

Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers : in het basis- en 
secundair onderwijs / Vandecandelaere, Machteld. - Leuven: 
LannooCampus, 2020. - 146 p.. - ISBN: 978-94-014-7011-7: 24,99 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 flex  

Het aantal anderstaligen in het Vlaamse onderwijs blijft stijgen. Ze 
brengen een grote diversiteit aan schoolloopbanen, onderwijservaring 
en voorkennis met zich mee. Maar in vergelijking met hun 
Nederlandstalige klasgenoten, moeten zij doorgaans op verschillende 
leergebieden heel wat bijbenen. Zittenblijven, heroriëntering van 

studierichting en schooluitval komen bij hen vaker voor. Flexibele leerwegen voor meertalige 
nieuwkomers helpt leraren, directies en vervolgschoolcoaches die maatschappelijk kwetsbare 
groep de juiste ondersteuning te bieden. Naast concrete adviezen, uitleg over het wettelijk 
kader en antwoorden op veel gestelde vragen, brengt het boek het inspirerende verhaal van 
zes Vlaamse scholen die flexibele leerwegen mogelijk maken voor nieuwkomers. Met als 
ultieme doel: iedereen in het onderwijs maximale ontplooiingskansen geven.  

Gedragsmanagement in de klas: Pocketboek / Hook, Peter; Vass, Andy; Hailstone, Phil. - 
Vlissingen: Bazalt, 2017. - 128 p.. - ISBN: 9789461182401 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 gedr 

In dit pocketboek worden verschillende methodieken uitgelegd omtrent gedragsmanagement 
in de klas. Het beperkt zich tot deze context en gaat dus niet in op het ontwikkelen van een 
effectief en schoolbreed gedragsbeleid. Wel gaat het in op het gedrag van de leerkracht voor 
de klas, met basisprincipes, leidersstijlen, kernprincipes, een tienstappenplan, een 
gereedschapskist met methodieken enz.  

https://sopohacademie.nl/wp-content/uploads/2020/08/Het-Doeboek-van-De-Internet-School.pdf
https://sopohacademie.nl/wp-content/uploads/2020/08/Het-Doeboek-van-De-Internet-School.pdf
https://sopohacademie.nl/wp-content/uploads/2020/08/Het-Doeboek-van-De-Internet-School.pdf
https://sopohacademie.nl/leernetwerken/ict/
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Kleppen open! : actief leren met ICT / Van Slobbe, Patricia; Van Ast, 
Michel. - [Huizen]: Pica, 2019. - 223 p.. - ISBN: 978-94-92525-45-1: 24,95 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 klep 

Dit boek is een praktische opvolger voor het meer theoretische 'Kleppen 
dicht!: Effectief leren met ICT. Hoewel 'Kleppen dicht!' ook concrete en 
activerende werkvormen biedt, is dit boek nog meer een 'werkboek' voor 
de leerkracht om je didactiek door een traject te leiden naar het efficiënt 

gebruik van ICT in de klas. Het boek is opgedeeld in 7 delen: voorbereiden, ontwerpen, 
uitvoeren, evalueren, delen en inspireren, samen verder leren, en leidinggeven aan leren en 
ICT. Doorheen deze stappen geeft het boek modellen, concrete opdrachten, invuloefeningen, 
tips en tricks om de valkuilen van ICT in de klas te voorkomen.  

Rijke taal: Taaldidactiek voor het basisonderwijs / van Koeven, Erna; Smits, 
Anneke. - Amsterdam: Boom, 2020. - 432 p.. - ISBN: 9789024433940: 
34,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 rijk 

Een groot deel van de lessen op basisscholen gaan over taal: lezen, 
schrijven, spelling, grammatica, woordenschat, mondelinge communicatie. 
Rijke taal gaat over taal- en leesdidactiek voor het basisonderwijs. Het slaat 
een brug tussen theorie en praktijk en laat je zien hoe je duurzaam, 

betekenisvol taal- en leesonderwijs geeft zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten. Rijke 
taal bevat geen traditionele verdeling in taaldomeinen, maar de hoofdstukken zijn afgestemd 
op het creëren van rijke contexten, het kiezen van rijke teksten en het vormgeven van actief 
denken over taal en interessante onderwerpen. Daarmee geeft dit boek je praktische 
handvatten om leerlingen ondersteuning te bieden en een goede taalbasis (mee) te geven.  

Volop Taal: didactiek Nederlands voor de lagere school / Schiepers, 
Mariet; Loman, Jozefien. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2020. - 433 
p.. - ISBN: 9789463931977: 40,00 EUR  
URL: http://learning.owlpress.be/aanmelden  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 volo ;  

Veertien docenten van verschillende Vlaamse lerarenopleidingen en het 
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) sloegen de handen in 
elkaar om dit handboek taaldidactiek voor de lagere school te schrijven. 

"Volop Taal" bestaat uit 3 delen. Deel 1 vertaalt wetenschappelijke inzichten over hedendaags 
en taalkrachtig onderwijs in 7 didactische principes. Deel 2 toont die principes in 
praktijkverhalen en toepassingen in je eigen taalonderwijs. Alle aspecten van taalonderwijs 
komen aan bod: luisteren, spreken, lezen, schrijven, technisch lezen, spelling, woordenschat, 
taalbeschouwing maar ook anderstalige nieuwkomers en breed evalueren. Deel 3 ten slotte 
voorziet kijkwijzers om kritisch te kijken naar je eigen lesvoorbereiding, aanpak en 
leermiddelen. De gebruikers van dit boek kunnen op een digitaal platform extra oefeningen en 
lesmateriaal raadplegen.  

http://learning.owlpress.be/aanmelden
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 Zomerschool 2020: leeswijzer, programma en draaiboek / [s.n.]. - 
Antwerpen: Stedelijk Onderwijs, 2020. 
URL: https://www.klascement.net/downloadbaar-
lesmateriaal/107965/zomerklassen-draaiboek/  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 zome 

Het stedelijk onderwijs in Antwerpen heeft een vijftigtal 
zomerklassen en heeft daarvoor een volledig inhoudelijk draaiboek uitgewerkt. De focus ligt op 
de leergebieden Nederlands en sociale vaardigheden. De aangereikte activiteiten vormen een 
vertrekpunt om in te zetten op specifieke leerinhouden.  

 
Focus op cultuur : basisboek voor NT2-docenten en taalvrijwilligers / Van 
Kalsbeek, Alice. - Amsterdam: Boom, 2020. - 111 p.. - ISBN: 978-90-244-
3041-3: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: bl 2 focu ;  

In het taalonderwijs aan en de begeleiding van anderstaligen spelen veel 
cultureel bepaalde opvattingen en gedragingen een rol. Dat gebeurt veelal 
onbewust. Het is belangrijk dat NT2-docenten en taalvrijwilligers zich hier 
bewust van worden. In Focus op cultuur behandelt auteur Alice van 

Kalsbeek op een toegankelijke manier de relatie tussen taal en cultuur, tussen cultuur en 
communicatie en tussen cultuur en taalonderwijs. Dit doet ze aan de hand van voorbeelden. 
Ze blijft dicht bij de (les)praktijk.  

Taal in beweging: Magazine over het taalcoachproject / 
VluchtelingenWerk Nederland. - [S.l.]: Vluchtelingenwerk Nederland, 
2014. - 38 p. 
URL: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-
taal-en-inburgering/nederlands-leren-lees-hoe-we-vluchtelingen-
begeleiden  
Vindplaats Antwerpen: bl 2 taal 

Taalcoaches zijn vrijwilligers die één-op-één met inburgeraars op pad 
gaan in de Nederlandse samenleving. In het eenmalig magazine over het taalcoachproject lees 
je de persoonlijke verhalen van vluchtelingen en vrijwilligers. Ook vind je hier tips en 
achtergrondinformatie.  

 

 

https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/107965/zomerklassen-draaiboek/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/107965/zomerklassen-draaiboek/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/nederlands-leren-lees-hoe-we-vluchtelingen-begeleiden
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/nederlands-leren-lees-hoe-we-vluchtelingen-begeleiden
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/begeleiding-bij-taal-en-inburgering/nederlands-leren-lees-hoe-we-vluchtelingen-begeleiden
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Als risico's viraal gaan : welke wereld na corona? / Geldof, Dirk. - Leuven: Acco, 2020. - 146 p.. - 
ISBN: 978-94-6379-904-1: 20,10 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 01 alsr 

Welke wereld willen we na corona? Hoe gaan we van noodtoestand naar normaliteit? Wat 
wordt de nieuwe normaliteit? Welke lessen trekken we, nu we nog geruime tijd met het 
coronarisico moeten leven? De coronacrisis zette onze samenleving en onze 
vanzelfsprekendheden on hold. Scholen en universiteiten, cafés en restaurants, winkels en 

cultuurhuizen, bedrijven en sportstadia sloten. Thuiswerk werd voor velen 
het nieuwe normaal. Sociaal contact ging nog meer digitaal. We botsten op 
de grenzen van gezondheidszorg en ouderenzorg. Deze coronacrisis 
verandert onze samenleving, meer dan we al beseffen. Pas nu beginnen we 
de impact te zien: sociaal, economisch, technologisch, politiek, menselijk. 
Corona confronteert ons met de paradox van onze risicomaatschappij. Nog 
nooit was Europa zo rijk en technologisch zo ontwikkeld, maar nog nooit zo 
kwetsbaar. De coronakeuzes van vandaag bepalen onze samenleving 
morgen. Dit boek analyseert hoe we risico's produceren en normaliseren, 
van corona tot klimaat. Het verkent hoe de wereld er kan uitzien na corona, 

en waarom ze er anders moet uitzien. Want hoe we met risico's omgaan, is een van de 
sleutelvragen van de 21ste eeuw.  

Verandering door actieonderzoek : in stadslabs werken aan nieuwe 
sociale praktijken / Bihari-Elahi, Jaswina; Burggraaff, Wim. - Assen: 
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 2020. - X, 131 p.. - ISBN: 978-90-232-
5673-1: 17,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 01 vera 

In diverse steden werken kennisinstellingen samen met burgers, de 
overheid, instellingen en bedrijven in 'stadslabs' of 'living labs'. Een lab 
organiseert zich rond een maatschappelijke vraag of uitdaging, zoals 

armoede, gezonde eetgewoontes of culturele interventies. Dit boek beschrijft zes onderzoeken 
in deze zogenaamde stadslabs. Aan bod komen bijvoorbeeld sociaal ondernemerschap, 
opbouwwerk en woonruimteverdeling. Het boek wil studenten en professionals die werkzaam 
zijn in het sociaal domein, principes en handvatten bieden om systematisch en methodisch de 
beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren door middel van actieonderzoek.  
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België en jouw land : is dat in jouw land ook zo? / Leerrijk en 
Gezellig - Babbelonië. - Antwerpen: Atlas Integratie & 
Inburgering, 2019. - 32 gelamineerde kaarten, handleiding 
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-
activiteit/belgie-en-jouw-land  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.6.1 belg 

Aan de hand van deze gesprekskaarten en foto's kan je met grote 
en kleine groepen anderstalige nieuwkomers praten over feiten 

en weetjes over België. De cursisten/leerlingen vergelijken de gelijkenissen en verschillen met 
hun land van herkomst. Geschikt voor deelnemers van gemengd niveau, ook analfabeten.  

Typisch Belgisch : gedeelde gewoontes in een verdeeld 
land / Vanacker, Lukas; Van Puymbroeck, Rik. - [Gent]: 
Borgerhoff & Lamberigts, 2020. - 227 pagina's. - ISBN: 
978-94-6393-165-6: 22,99 EUR  
Doelgroep: volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.6.1 typi 

 
Dit boek is een verzameling van de meest typische 
Belgische tradities. Pistolets op zondag. Bier drinken uit 

het juiste glas. Koterijen aan je droomhuis bouwen om brol op te slaan. Elke dag urenlang naar 
je werk pendelen met een bedrijfswagen of plooifiets. De Belgische levensstijl wordt 
humoristisch beschreven en vertaald in sprekende, uit het leven gegrepen foto's.  

 

http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-activiteit/belgie-en-jouw-land
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-activiteit/belgie-en-jouw-land


13 
 

 
 Daar zat een aapje op een stokje en andere dierenliedjes van hier 
en elders / Van der Weel, Fleur; Bos, Esmé; Voet, Bart. - 
Antwerpen: Davidsfonds /Infodok, 2020. - [16] p.. - ISBN: 978-90-
02-26866-3: 15,99 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 

Dit boek bevat acht liedjes over dieren. Elk liedje wordt gezongen 
in een andere taal: Nederlands, Engels, Albanees, Dari, Spaans, 

Arabisch, Turks en Roemeens. Met de QR-code op de achterflap van het boek en het 
wachtwoord "hoeramuziek", kan je de muziek online beluisteren.  

 Lettersoep / Van Reek, Harriët. - Amsterdam: Querido, 2015. - 34 p.. 
- ISBN: 978-90-451-1871-0: 15,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 lett 

Ik ga van NIETS iets maken. Ik ga van NIETS een FIETS maken, zegt 
Letterel. Hoe ga je dat doen? vraagt Letterpoes. Heel eenvoudig, zegt 
Letterel. De N in drie stukken knippen en een beetje anders 
neerleggen en als ik IETS knip, in 6 lange stokken, 4 korte en twee 

bochtjes, kan ik nog veel meer maken. Letterel woont met Letterpoes in een letterhuis. Hij is 
gek op letters. Letters knippen, letters kijken en letters dromen. En letters schrijven! Hij tovert 
een prachtige kleurrijke wereld waar de verbeelding geen grenzen heeft.  

 Taal Letters en klanken: Ondersteunend materiaal-Letterkaarten Geschikt 
voor de groepen 2 en 3 / junior einstein. - [S.l.]: Junior Einstein, [s.a.].. - 
ISBN: 9789492265913: 17,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: https://www.taal-oefenen.nl/ondersteunende-materialen/letters-
en-klanken  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 lett 

Leer alle letters van het alfabet kennen. Dankzij de letters van het alfabet 
kun je leren lezen en schrijven. Hoe schrijf je de letters eigenlijk? Of hoe spreek je ze uit? Dat 
zijn de klanken. Leer alle letters van het alfabet herkennen. De kaarten vind je ook 
downloadbaar online.  

https://www.taal-oefenen.nl/ondersteunende-materialen/letters-en-klanken
https://www.taal-oefenen.nl/ondersteunende-materialen/letters-en-klanken
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 Alfabet / Dematons, Charlotte. - [Amsterdam]: Hoogland & Van 
Klaveren, 2020. - 60 p.. - ISBN: 978-90-8967-327-5: 24,90 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://www.alfabetboek.be  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 alfa 

Dit zoekboek brengt alle letters van het alfabet tot leven. Elke pagina is 
gewijd aan een letter en bevat vele mooie tekeningen van dingen, 
mensen en dieren die telkens met diezelfde letter beginnen. Als rode 

draad kan je de letterdief zoeken die een letter en een voorwerp steelt. Met de bijhorende 
gratis app worden alle woorden in het boek zichtbaar, er zijn 3000 woorden te ontdekken.  

 

https://www.alfabetboek.be/
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 Het meertalige kind / Orioni, Marinella. - Amsterdam: Van Gennep, 2020. - 
235 p.. - ISBN: 9789088509872: 25,00 EUR  
Doelgroep: 0-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 meer  

In tegenstelling tot wat we soms denken is meertaligheid een wijdverbreid 
verschijnsel. In de meeste landen spreken de mensen meerdere talen, maar 
ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor. Niet altijd wordt een 
meertalig kind echter goed begrepen. Zeker niet in een omgeving waarin 

eentaligheid de norm is. Hoe leert een kind tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij 
over tussen de taal thuis en die op school? Hoe moet je als leerkracht op school het gedrag van 
een meertalig kind beoordelen? Het zijn lastige vragen waarop in dit boek antwoord gegeven 
wordt. De auteur is kind van migrantenouders en moeder in een gezin waarin drie talen worden 
gesproken. Marinella Orioni kent de realiteit waarmee het meertalige kind thuis, op de 
voorschoolse opvang, op school en bij de logopedist te maken krijgt en weet gerichte 
aanbevelingen te doen. Deze versie is de geactualiseerde druk.  

Taalvliegers: woordenschat en morfosyntaxis / De Vliegher, 
Elise; Janssens, Sophie. - Ruiselede: taalvliegers.be, 2020. - 
169 p.: 120 EUR  
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 taal 

Taalvliegers zomer, herfst, lente en winter zijn 4 
werkmappen voor logopedie, waarin zowel taalbegrip als 
taalproductie gestimuleerd wordt. Didactisch 

werkmateriaal rond woordenschat, morfologie en syntaxis. Deze oefenbundels behandelen 
taalinhoud en taalvorm bij kinderen met een vertraagde taalontwikkeling of een 
taalontwikkelingsstoornis. Het eerste deel van elke map bevat woordkaarten met oefenbladen 
en spelletjes. Het tweede deel behandelt morfologie; lidwoorden, voornaamwoorden, 
voorzetsels, meervouden en verkleinwoorden. Het derde deel bevat oefeningen, spelletjes en 
hulpkaarten om aan syntaxis / zinsconstructie te werken. Elke map brengt woordenschat aan 
rond een bepaald seizoen. Verschillende werkvormen geven de mogelijkheid om woordenschat 
en morfo-syntaxis op een leuke en vernieuwende manier in te oefenen. Praktisch en 
gestructureerd, met oefenmateriaal en bijhorende hulpmiddelen.  

Honderduit!: Handreiking voor doelgericht en creatief werken aan 
mondelinge taalvaardigheid / Duerings, Jack; Bruggink, Marian; Van 
Druenen, Maud; Strating, Heleen. - Nijmegen: Expertisecentrum 
Nederlands, 2019. - 104 p.. - ISBN: 9789077529508: 32,21 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.1 hond ; TAAL 1.4.1  

In het boek Honderduit! presenteren de auteurs routines waarmee je 
als leerkracht doelgericht aan mondelinge vaardigheden kunt werken 
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van groep 1 tot en met 8 in het (speciaal) basisonderwijs (2de kleuterklas tot 6de leerjaar). Dit 
routineboek is vergelijkbaar met het succesvolle Op Woordenjacht in zijn opbouw en praktische 
insteek. Een routine in Honderduit! is een verzameling van mogelijke activiteiten rondom de 
verschillende doelen in het mondelinge taaldomein. Door de werkvormen regelmatig in te 
zetten, krijgen ze voor leerkracht en leerlingen al snel het karakter van een routine. Bij de 
routine De luistervink bijvoorbeeld, waarvoor kinderen direct in de luisterstand staan, of Op 
verhaal komen, waarbij kinderen hun eigen authentieke verhaal mogen vertellen. Juist door 
het vluchtige karakter van het mondelinge domein is tijd voor reflectie van groot belang. De 
uitgebreid beschreven basisroutine Terug- en vooruitspoelen loopt daarom als een rode draad 
door alle routines in het boek. Hiermee leren kinderen - individueel, met de leerkracht of in een 
klein groepje - reflecteren op hun mondelinge taalgebruik en samen doelen te stellen voor de 
komende periode. Organizers en coöperatieve werkvormen worden in het boek als middel 
binnen de routines ingezet. Een organizer helpt kinderen bij het ordenen en structureren van 
nieuwe informatie of van hun eigen gedachtes, ideeën of verhaal. Met coöperatieve 
werkvormen leren kinderen van en met elkaar. En niet te vergeten: de effectieve spreektijd van 
kinderen wordt erdoor vergroot.  

Beste boekenjuf/meester 2020 / [s.n.]. - Brussel: Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie, CANON Cultuurcel, 2020. - 55 p. 
URL: https://www.vlaanderen.be/publicaties/beste-
boekenjuf/meester  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 best  
 

De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke 
aandacht en waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet 

van leerkrachten voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas. In deze 
publicatie komen laureaten, genomineerden en mensen uit het vak aan het woord. Het 
middenkatern bevat leeskaarten met handleiding.  

Begrijpend Lezen Oefenboek 1/2/3: Verschillende tekstsoorten met 
opgaven voor groep 5 / junior einstein. - [S.l.]: Junior Einstein, [s.a.]. - 
44 p.. - ISBN: 9789492265500. - ISBN: 9789492265517. - ISBN: 
9789492265524: 24,95 EUR (per deel)  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 begr 

Begrijpen wat je leest, is de essentie van lezen en leren. Het is een van 
de belangrijkste vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op 

school. Om een tekst goed te begrijpen, is het belangrijk dat de lezer het technisch lezen onder 
de knie heeft, beschikt over een goede woordenschat en enige 'kennis van de wereld' heeft. 
Door veel te oefenen ontstaat er een actieve leeshouding en worden de taalvaardigheid en 
algemene ontwikkeling uitgebreid. Het is belangrijk dat er ruimte is voor verschillende soorten 
teksten met een variatie in moeilijkheidsgraad. Het oefenen op het eigen niveau zorgt voor 
succeservaringen, wat leidt tot meer leesplezier. In deze Begrijpend lezen Oefenboeken wordt 
gebruikgemaakt van verschillende leesstrategieën. Deze leesstrategieën zijn algemeen 
inzetbaar bij allerlei soorten teksten en kunnen zowel voor, tijdens als na het lezen gebruikt 
worden. De opgaven in dit Oefenboek zijn telkens op dezelfde wijze opgebouwd. Eerst wordt 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beste-boekenjuf/meester
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beste-boekenjuf/meester
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de voorkennis geactiveerd. Hierbij wordt de tekst kort ingeleid en de doelen staan vermeld. 
Dan volgt er een woordenschatopdracht, om tot een beter begrip van de tekst te komen. Na 
het activeren van de voorkennis volgt de tekst, die nauwkeurig doorgelezen moet worden. De 
lezer krijgt als tip een leesvraag mee. Dit is een centrale vraag die aansluit bij de tekst. De 
leesvraag dwingt de lezer als het ware om de tekst nauwkeuriger te lezen. Tot slot zijn er vragen 
over de tekst. Deze Oefenboeken bevatten meer dan twintig verschillende begrijpend lezen 
teksten met gemiddeld twee hoofddoelen per tekst. De vragen die na afloop van een tekst 
gesteld worden, hebben betrekking op deze doelen. Achter in de boeken zijn alle goede 
antwoorden terug te vinden  

Op zoek naar betekenissen via letters en klanken : aanpak van de start met 
betekenisvol en gedifferentieerd leesonderwijs / Janson, Dolf. - [S.l.]: Mak 
je eigen onderwijsboek, 2019. - 89 p.. - ISBN: 9789463984003: 19,89 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: www.hettaallab.nl  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.3 opzo 

Leren lezen is in deze aanpak vanaf het begin gericht op betekenis 
toekennen aan (gedrukte) woorden. Dat is immers de reden dat je iets 

leest, zodra je dat kunt. Dit perspectief geeft kinderen die gaan leren lezen de motivatie om 
zich daarvoor in te spannen. Tegelijk blijft het daardoor verbonden met hun mondelinge 
taalgebruik en kennis van woorden en hun betekenissen en effecten. Door die verbondenheid 
met andere taalvaardigheden loont samenwerken de moeite, doordat ze elkaar zo kunnen 
aanvullen en op ideeën brengen. Lezen mag niet een geïsoleerde positie krijgen, want het gaat 
om taal in allerlei facetten. Om die reden is het onderscheid tussen techniek en begrip bij het 
lezen niet wenselijk. Die techniek wordt juist gevoed door het herkennen van de betekenis van 
de tekst. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt wel interventies en oefenvormen die dit stimuleren 
en faciliteren. Ondersteunende materialen, als gebruiksmateriaal of inspiratie voor eigen 
aanpassingen, zijn (gratis) te downloaden op www.hettaallab.nl. In het voorafgaande traject 
rond klanken, klankgroepen en letters, kan gebruik worden gemaakt van Op zoek naar klanken 
en letters, van dezelfde auteur.  

Hieperdepiep!: feest met theaterlezen / Verhoeff, Nelleke; Mende, 
Liesbeth. - [Dordrecht]: De Inktvis, 2020. - 111 p.. - (Applaus voor 
jou!). - ISBN: 9789075689938: 16,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl 

Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
In dit boek staan verhalen en moppen. Over verjaardag, taart, 
cadeautjes, de feestwinkel, Suikerfeest, Kerstmis, Carnaval, Chinees 

Nieuwjaar, Dierendag en nog veel meer. Bekende feesten en verzonnen feesten waar je nog 
nooit van hebt gehoord. Zo wordt lezen een feest!  

www.hettaallab.nl%20
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Ontsnapt!: Theaterlezen over toen / Kraijo, Ineke; Verhelst, Marlies. - 
[Dordrecht]: De Inktvis, 2020. - 123 p.. - (Applaus voor jou!). - ISBN: 
9789075689945: 16,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl 

Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
De 20 verhalen en 10 moppen in dit historische theaterleesboek zijn los 
van elkaar te lezen. Onderin elk verhaal is in een informatief blokje tekst 

de historische context van de dialoog te lezen. De verhalen geven een goed beeld van het 
dagelijkse leven van kinderen in de verschillende perioden. De teksten kunnen aansluiten bij 
een geschiedenisles, maar kunnen omgekeerd ook heel nieuwsgierig maken naar een periode. 
Geschikt om samen te lezen, maar juist ook om - na het oefenen - mee op te treden in de klas 
of thuis.  

Slimmerd & Sufferd / van Lieshout, Elle ; van Os, Erik. - [Dordrecht]: De 
Inktvis, 2020. - 105 p.. - (Applaus voor jou!). - ISBN: 9789075689921: 
16,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl  

Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
Slimmerd en Sufferd gaan samen op stap. Sufferd vindt Slimmerd erg 
slim. Maar is dat wel zo ? Beleef samen met dit domme duo al hun 

grappige avonturen.  

Kerst in klankenland: Educatief prentenboek (zingend leren): Picto-zinnen, 
liedjes , taaldenkvragen en klankletterkoppeling / Bastiaans, Annemieke. - 
Utrecht: voicejoy, 2020.. - ISBN: 9789082927993: 17,50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 logo  

De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere 
doeleinden. De boeken zijn geschikt voor kinderen met: interesse in 

letters, behoefte aan extra stimulatie van herhaling van letters, behoefte aan extra stimulatie 
van taalbegrip, zinsbouw en taalinhoud, een zwak auditief geheugen, een zwakke 
mondmotoriek of net met behoefte aan meer uitdaging. de liedjes staan online en op youtube 
zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

 Aan de slag met handschriftonderwijs : over het belang van leren schrijven 
met de hand / Overvelde, Anneloes; Nijhuis-Van der Sanden, Ria. - 
Amsterdam: Boom, 2019. - 222 p.. - ISBN: 978-90-244-0159-8: 25,25 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.1 aand  

Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter en het helpt je bij 
het lezen, rekenen en spellen. Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen die 
schrijven hun brein ontwikkelen en betere schoolresultaten halen. In het 
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digitale tijdperk lijkt het vanzelfsprekend dat schrijven met de hand overbodig is. Netjes op de 
lijntjes en leesbaar schrijven lijkt verspilling van tijd en energie. Er wordt dan ook minder 
geschreven met als gevolg dat er steeds meer kinderen met schrijfproblemen zijn. Oefening 
baart immers kunst. Klopt het dat schrijven langzaamaan minder nadruk krijgt in het onderwijs? 
En is typen wel makkelijker en een gelijkwaardige vervanger van schrijven met de hand? Aan 
de slag met schrijfonderwijs koppelt theorie aan de praktijk en geeft adviezen en werkvormen 
voor handschriftonderwijs in onze digitale maatschappij. Het is een praktisch handboek voor 
de leerkracht bij het schrijfonderwijs aan de hele groep als aanvulling op schrijfmethodes. Het 
geeft daarnaast tips voor individuele leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben bij het 
leren schrijven.  

Luna : leerjaar 1 / Pappijn, Nic. - Brugge: die Keure, 2019. - handleiding 
(226 p.), 12 werkboeken (48 p.). - ISBN: 9789048634897. - ISBN: 
9789048634804. - ISBN: 9789048634880. - ISBN: 9789048634811. - 
ISBN: 9789048634873. - ISBN: 9789048634866. - ISBN: 9789048634828. 
- ISBN: 9789048634774. - ISBN: 9789048634781. - ISBN: 
9789048634798. - ISBN: 9789048634835. - ISBN: 9789048634842. - 
ISBN: 9789048634859: 30 EUR (handleiding), 12 EUR (per set van drie 
werkboeken)  
Doelgroep: 7-10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.2 luna  

Luna is een schrijfmethode voor links- en rechtshandige kinderen van het eerste tot en met het 
derde leerjaar. Dit pakket is bedoeld voor kinderen uit het eerste leerjaar. Het bouwt voort op 
de methode Krullenbol. Dit pakket bestaat uit een handleiding en twaalf werkboekjes. Er is een 
schrijftraject en een lees- en speltraject, telkens voor links- en rechtshandigen. Het schrijftraject 
focust op schrijfpatronen die stijgen in moeilijkheidsgraad. De werkboeken die horen bij het 
lees- en speltraject stappen snel over van letters naar bestaande woorden.  

Luna : leerjaar 2 / Pappijn, Nic. - Brugge: die Keure, 2019. - handleiding 
(148 p.), 4 werkboeken (48 p.). - ISBN: 9789048634958. - ISBN: 
9789048634927. - ISBN: 9789048634941. - ISBN: 9789048634910. - ISBN: 
9789048634934: 30 EUR (handleiding), 20 EUR (4 werkboeken)  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.2 luna 

Luna is een schrijfmethode voor links- en rechtshandige kinderen van het 
eerste tot en met het derde leerjaar. Dit pakket is bedoeld voor kinderen 

uit het tweede leerjaar. Het bouwt voort op de methode Krullenbol. Dit pakket bestaat uit een 
handleiding en vier werkboekjes. Er zijn twee werkboeken voor linkshandigen, twee voor 
rechtshandigen.  

Luna : leerjaar 3 / Pappijn, Nic. - Brugge: die Keure, 2019. - handleiding 
(110 p.), 4 werkboeken (48 p.). - ISBN: 9789048635016. - ISBN: 
9789048634989. - ISBN: 9789048635009. - ISBN: 9789048634972. - ISBN: 
9789048634996: 30 EUR (handleiding), 24 EUR (4 werkboeken)  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.2 luna 
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Luna is een schrijfmethode voor links- en rechtshandige kinderen van het eerste tot en met het 
derde leerjaar. Dit pakket is bedoeld voor kinderen uit het derde leerjaar. Het bouwt voort op 
de methode Krullenbol. Dit pakket bestaat uit een handleiding en vier werkboekjes. Er zijn twee 
werkboeken voor linkshandigen, twee voor rechtshandigen.  

Dolfje Weerwolfje kwartet woorden oefenen / Van Loon, Paul; 
Van Look, Hugo. - Antwerpen: Zwijsen, 2020. - 32 spelkaartjes, 
spelregels. - ISBN: 9789048737444: 9,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.3 dolf  

Dit kwartet oefent de spelling van woorden met i/f/c/ch/ei/ij/ou 
en au.  

 

Keizer ei / Rogaar, Karst-Janneke. - Alkmaar: Kluitman, 2020. - 65 p.. - ISBN: 978-90-206-7211-
4: 13,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.3 keiz  

In dit verhaal worden enkel woorden met de korte ei gebruikt. Deze woorden staan in rood 
afgedrukt. Aan de hand van het verhaal van Heid en Teit wordt de spellingsregel over de korte 
ei en de lange ij op een speelse manier ingeoefend. In het lexicon vind je alle woorden met ei 
die in het verhaal voorkomen. Dit zijn niet alle ei-woorden maar wel de meeste. Als je dit boek 
maar vaak genoeg leest ken je ongeveer 90 % van alle ei-woorden. Eén handige regel: korte ei 
in alle woorden die eindigen op -heid en -teit!  

Shakes(pa)pier & schrijfplezier: een verzameling fantastisch motiverende 
schrijftaken voor kinderen en jongeren van 7 tot 17 jaar / Level21. - 
Mechelen: Level 21, 2020. - 39 p.: 24,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 7-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.4 shak  

Een verzameling motiverende schrijftaken. Geschikt voor thuis of in de 
klas, voor kinderen, jongeren én volwassenen vanaf 7 jaar. Met: 101 
creatieve starters, tips en suggesties voor lesactiviteiten, checklist voor 

schrijftaken, brainstormtechnieken.  
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NT2-cahier meer doen met lezen : 50 manieren om aan lezen te werken / 
Delken, Ellis; Posthumus Meyjes, Sandy. - Amsterdam: Boom, 2020. - 96 p.. - 
(NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-244-3252-3: 14,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.1 nt2-c  
 

In dit cahier worden handvatten geboden om op een speelse en activerende 
manier de leesvaardigheid te bevorderen. Eerst krijgt u steeds een korte 

theoretische achtergrond over vaardigheden die het lezen ondersteunen, waarna de praktische 
uitwerking volgt. Met de meer dan 50 werkvormen maakt u van iedere les een leesles. Dit boek 
maakt deel uit van de reeks NT2-Cahiers.  

Rioolratten: begrijpend lezen / Vermant, Lies. - 
Kontich: Level 21, 2020., bevat: spelregels, 
spelbord, 3 rat-pionnen + 3 voetjes, 1 spelbord, 1 
handleiding, 70 kaarten, 17 diverse papieren 
materialen: 39,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 7-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.3 rioo  

Educatief spelmateriaal rond begrijpend lezen. 
Gestuurd -adhv vragen- informatie uit tekst halen (kassaticket, factuur, id-kaart, bankkaart, 
reclamefolder, verpakking, ...) Geschikt voor alle leeftijden, OKAN, volwassenen, anderstaligen,  

Mooie ogen / Frison, Ghislaine. - Broek in Waterland: Arcos Publishers, 
2020. - 80 p.. - (Bij ons in de Molenstraat : NT2-leesboekjes op A2-
niveau). - ISBN: 9789490824303: 11,95 EUR  
Doelgroep: 13-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 bijo  

Easy reader voor tieners die Nederlands leren. Niveau A2. Dit is het tweede 
Nt2-leesboekje in de serie "Bij ons in de Molenstraat". Het boekje bevat 
een woordenlijst Nederlands-Engels. Woordenlijsten in andere talen 

kunnen via arcospublishers aangevraagd worden. De hoofdpersoon is een jonge vrouw die in 
een boekwinkel werkt en samen met haar buurjongen naar de sportschool gaat. Het verhaal 
biedt aanknopingspunten voor gesprekken over woonomgeving, vriendschap, verliefdheid en 
geaardheid, en sport en verkeer. Het aantal verschillende woorden is beperkt gehouden en 
ieder woord komt tenminste 4 maal voor in het boekje, waardoor de taalleerder ze sneller leert 
herkennen.  
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Corona in de supermarkt / Eppinga, Mirjam; Zee, Elisa. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2020. - 40 p.. - (Superrr). - ISBN: 978-90-8696-
538-0: 8.95 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-
fictie/leesboeken-okan-superrr  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 supe  

Emma werkt in de supermarkt. Een man wordt boos als hij niet samen met 
zijn vrouw mag winkelen door de coronamaatregelen. Boekje in de reeks Superrr. Makkelijk te 
lezen boeken, speciaal voor leerlingen in OKAN en BSO. Leesniveau A1+.  

Ster in schrijven. Alfa A / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, 
Jeanne; Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2020. - 115 p.. - 
ISBN: 9789024432868: 21,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: 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. 

 
https://www.nt2.nl/documenten/ster_in_schrijven/ster_in_schrijven-docentenhandleiding-
04.pdf  

Extra kansen voor nieuwkomers. Wat werkt in 
schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige 
jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers. / Trioen, 
Marit; Casteleyn, Jordi. - Antwerpen: Universiteit 
Antwerpen, 2020. - 40 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-
kansen/schrijfonderwijs/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 watw  

Deze gids formuleert vier onderzoeksgei«0308»nformeerde aanbevelingen voor effectief 
schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige nieuwkomers. Elke aanbeveling legt in heldere 
richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. 
Verder voorziet de gids ook concrete werkvormen en lesideee«0308»n voor in de klas en kaders 
met achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten. Uit de 
aanbevelingen in de Praktijkgids over lezen vloeide al voort dat niet alle instructie om te leren 
lezen uit geschreven tekst vertrekt. Woordenschatkennis en mondelinge taalvaardigheid 
bleken belangrijke hefbomen om vlot te kunnen lezen. Voor schrijfvaardigheid geldt hetzelfde. 

http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
https://www.nt2.nl/documenten/ster_in_schrijven/ster_in_schrijven-docentenhandleiding-04.pdf
https://www.nt2.nl/documenten/ster_in_schrijven/ster_in_schrijven-docentenhandleiding-04.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/schrijfonderwijs/
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/schrijfonderwijs/
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De aanbevelingen rond woordenschatonderwijs en mondelinge taalvaardigheid zijn hier niet 
meer expliciet opgenomen maar gelden dus evengoed. Tot slot is elke klascontext uniek en 
hebben laaggeletterde leerlingen elk hun eigen profiel. Een bepaalde opdracht kan in de ene 
groep perfect werken, maar kan in een andere groep veel minder succes oogsten.  

 

 KlasNL : Nederlands leren naar A1 / Baalman, Martijn; Olijhoek, Vita ; 
Valk, Anja. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2020. - 453 p.. - ISBN: 978-90-
469-0650-7. - ISBN: 9789046906996: 54,90 EUR(werkboek), 16,90 EUR 
(woordentrainer)  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 klas  
 

KlasNL is een methode voor beginnende NT2-leerders die van niveau 0 
naar niveau A1 gaan. De cursus bestaat uit twaalf lessen die steeds dezelfde opbouw hebben: 
je begint met lezen en luisteren. Daarna volgt woordenschat, grammatica en uitspraak. Dan 
oefen je met spreken en schrijven. In een rustig tempo leer je ongeveer 1000 Nederlandse 
woorden. De woordentrainer biedt extra ondersteuning aan voor de woordenschat uit de 
cursus. Per les is er een alfabetische woordenlijst en kan je extra oefeningen maken.  

 Link+ werkboek 0 > A2 voor hoogopgeleiden / Boers, Titia; Hammers, Anne; 
van der Voort, Carola. - Amsterdam: Boom, 2020. - 320 p.. - ISBN: 
9789024432851: 29,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 link  
 

Dit is het werkboek van LINK+, de communicatieve en taakgerichte digitale 
methode om Nederlands te leren. LINK+ is bedoeld voor volwassenen met een 

meer theoretische achtergrond. Dit papieren werkboek maakt het mogelijk de digitale 
methode ook in een computerloze les te gebruiken. Het werkboek bevat alle taken uit de 
themas van LINK+ 0 > A2. Het werkboek is geen aanvulling op of alternatief voor de online 
cursus.  
 
 
https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-40_LINK/100-596_LINK-voor-hogeropgeleiden-0-A2-
jaarlicentie  

https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-40_LINK/100-596_LINK-voor-hogeropgeleiden-0-A2-jaarlicentie
https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-40_LINK/100-596_LINK-voor-hogeropgeleiden-0-A2-jaarlicentie
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Spoken Flemish: a survival guide for parents and partners / Begine, 
Sofie. - Leuven: Goesting in Taal, 2020. - 320 p.. - ISBN: 
9789082433357: 18,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: http://www.goestingintaal.com/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.3 spok  
 

Dit boekje wil een gids zijn voor Engelstalige mensen met een Vlaamse 
partner of wiens kinderen naar een Vlaamse school of opvang gaan. Het helpt hen makkelijk te 
praten met Vlaamse vrienden, buren of familie. Naast de basisgrammatica biedt het 
sleutelwoorden en uitdrukkingen voor dagelijkse conversaties aangevuld met een lexicon van 
meer dan 700 basiswoorden Engels/Nederlands.  

 NT2-cahier mondelinge taalvaardigheid : een praktische aanpak van de 
lessen in luister-, spreek-, en gespreksvaardigheid / van der Maden, Fros. - 
Amsterdam: Boom, 2020. - 48 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-244-
3246-2: 14.95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.1 nt2-c  
 

In dit cahier geeft Fros van der mader een praktische aanpak om luister-, 
spreek-, en gespreksvaardigheid te integreren in de lessen NT2. De auteur vertrekt vanuit een 
theoretisch kader: wat is tweedetaalverwerving?; Welke vaardigheden hebben cursisten 
nodig?; in welke setting gebruiken cursisten de verschillende vaardigheden?; wat is het verschil 
tussen receptief en productief?; wanneer gebruik je schriftelijke en mondelinge vaardigheden?. 
Hierna volgt een praktische leidraad die de (beginnende) docent kan gebruiken in de les.  

Bijt in je vrije tijd: draaiboek / vzw De Rand. - Wemmel: vzw de Rand, 
[s.a.]. - 20 p.: 0,00 euro  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 bijt  

Bijt in je vrije tijd wil volwassen cursisten Nederlands kennis laten 
maken met plaatselijke Nederlandstalige organisaties om zo de 
drempel te verlagen naar het activiteitenaanbod van plaatselijke 
Nederlandstalige organisaties. Dit draaiboek wil een hulp zijn voor 
organisaties die zelf een activiteit met oefenkansen op poten willen 

zetten.  

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen : klanken en prosodie voor het 
NT2-onderwijs / Goedegebure, Marieke. - Bussum: Coutinho, 2020. - 181 
p.. - ISBN: 978-90-469-0727-6: 34.95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.4 vers  

 
Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen biedt NT2-docenten informatie 
over de klemtoon, het spreekritme, de intonatie en articulatie van klanken 

http://www.goestingintaal.com/
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van het Nederlands, waarbij telkens ook de invloed van de moedertaal van de cursisten belicht 
wordt. Alle aspecten van verstaanbaarheid worden uitgewerkt in zeven praktische stappen; 
begrijpen, ervaren, letterkennis, luisteren, oefenen, doen en actie! De laatste twee stappen 
bestaan uit opdrachten en spelletjes waarmee het geleerde binnen en buiten de les kan worden 
toegepast. Docenten krijgen ook tips voor het geven van feedback en het bijsturen van de 
uitspraak  

Anass op het ijs / Steutel, Willemijn; Mannan, Abdul. - Amsterdam: 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2020. - 39 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 
9789086965366: 12,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
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. 'Anass op het ijs' 

speelt zich af in november. Anass komt uit Marokko. Hij volgt Nederlandse les en maakt op 
school veel vrienden. Op een dag gaan ze met de hele groep naar de ijsbaan. Schaatsen.  

Bemnet wil hardlopen / Steutel, Willemijn; Mannan, Abdul. - Amsterdam: 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2020. - 39 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 
9789086965359: 11,32 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
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. 'Bemnet wil 

hardlopen' speelt zich af in oktober. Bemnet komt uit Eritrea. Ze wil graag meelopen in de 
marathon van Amsterdam.  

Laura heeft haast / Steutel, Willemijn; Mannan, Abdul. - Amsterdam: 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2020. - 39 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 
9789086964864: 12,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
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. 'Laura heeft haast' 

speelt zich af in augustus. Laura en Bart zijn met hun kinderen op weg naar Italië. Want daar 
gaat Laura's zus trouwen. Dan komen ze in een file terecht...  
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Risa is verliefd / Steutel, Willemijn; Mannan, Abdul. - Amsterdam: Uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren, 2020. - 36 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 
9789086965397: 11,32 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
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. 'Risa is verliefd' speelt 

zich af in december. De Japanse Risa woont al drie jaar in Nederland, samen met haar vriend 
Jasper. Het is bijna oudjaar en Risa heeft een geheim. Nu moet ze het aan Jasper vertellen.  

Een kus in de les / Claerhout, Lynn; Heremans, Charlotte; Cloet, 
An; Kets, Jimmy. - Mechelen: Wablieft, 2020. - 41 p.. - (Wablieft-
beeldboek). - ISBN: 978-90-74040-51-8: 10,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 eenk  

Het is 1 september. Sara moet weer naar school. Daar leert ze 
Nederlands. Maar Sara heeft pech. Ze valt onderweg. Raakt ze nog 
wel op tijd op school? 'Een kus in de les' is een verhaal met korte 

woorden. Meestal hebben ze maar één lettergreep. De woorden hebben ook geen 
hoofdletters. Zo kan je ze makkelijker herkennen. En naast elk stukje tekst staat een grote foto. 

Die toont wat er in het verhaal gebeurt.  

 Je ziet altijd meer / Kennis, Isabel. - Mechelen: Wablieft, 2020. - 
47 p.. - (Wablieft-beeldboek). - ISBN: 9789074040525: 10,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 jezi  
 

Hou je van mooie schilderijen? Laat je je graag verrassen door 
beelden? Het boek Je ziet altijd meer leidt je door de wereld van 

de kunst. Dat doet het met 17 prachtige kunstwerken uit de verzameling van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten in Brussel (KMSKB). Het boek telt 45 paginas met kleurenfotos 
en eenvoudige teksten. Je kan het boek zowel in de klas, thuis als in het museum zelf 
gebruiken. Lesvoorbereiding bij het boek vind je online!  

 Mi Sranan. Nieuwe verhalen uit Suriname / Arduin, Hilli; Van Aerde, Jerrel; 
Hu, Indra; e.a.. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2020. - 80 p.. - 
(Leeslicht). - ISBN: 9789086965342: 8,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees  

Vijf auteurs vertellen verhalen over het Suriname van nu. Dit boek maakt 
deel uit van de Leeslicht-reeks: verhalen van bekende en minder bekende 
schrijvers in gewone taal.  
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Slaap zacht / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2020. - 108 p.. - (Misdadig). - ISBN: 9789086965083: 10 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 misd  

Marlies werkt in een woon-zorgcentrum. Er vallen haar steeds meer 
vreemde dingen op. Er verdwijnen spullen uit de kamers. Is bewoner THeo 
wel een natuurlijke dood gestorven? Stap voor stap komt Marlies achter de 

waarheid. Boekje uit de reeks Misdadig, een serie makkelijk te lezen thrillers.  

Duidelijke taal : de hoofdzaken van begrijpelijk schrijven : leer- en 
oefenboek / Van der Horst, Peter. - Antwerpen: Garant, 2020. - 141 p.. - 
ISBN: 978-90-441-3750-7: 16.90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.6.4 duid  

In dit leer- en oefenboek worden zeventien veelvoorkomende fouten in 
teksten beschreven. De schrijver schrijft in elk hoofdstuk een fout en 
geeft suggesties voor verbetering. Hierna volgt telkens een oefening en 

verbetersleutel. 'Duidelijke taal' is een boek voor iedereen die zich (professioneel) met teksten 
bezighoudt.  

Thuisbegeleider MZ : theorieboek niveau 4 / Baseler, M.; Bouman, J.; 
Muis, J.; Verhoef, A.C.. - Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2018. - 450 p.. - 
(MBO Traject Welzijn). - ISBN: 9789006622171: 35,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 thuis  

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Traject Welzijn, bestemd voor de 
opleidingen Pedagogisch werk, Maatschappelijke zorg en Sociaal werk. De 
opbouw is thematisch waardoor de serie breed inzetbaar is, ook in 

verkorte trajecten. De theorie in dit boek bevat alle basiskennis en achtergrondinformatie bij 
onderstaande werkprocessen die benodigd zijn voor het behalen van een diploma 
Thuisbegeleider Maatschappelijke zorg: maakt samen met de cliënt het ondersteuningsplan 
biedt psychosociale ondersteuning, ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie over zijn 
leven, stimuleert de cliënt het sociale netwerk te versterken, ondersteunt en begeleidt de cliënt 
bij opvoeding, voert coördinerende taken uit, begeleidt nieuwe collega's, stagiaires of 
vrijwilligers. Het theorieboek bevat ook veel voorbeelden uit de beroepspraktijk. Bij het 
theorieboek horen een werkboek met verwerkingsopdrachten, toepassingsopdrachten en 
evaluatie-/reflectieopdrachten en een digitale omgeving met ondersteunend materiaal. De 
digitale omgeving is toegankelijk met een unieke code.  
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De beroepen / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 12 kaarten (beroepen), 48 kaarten 
(voorwerpen), speluitleg: 23,97 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  

In dit koffertje zitten afbeeldingen van 12 verschillende beroepen en hun bijhorende 
voorwerpen waarmee een associatiespel gespeeld kan worden.  

Voor en na / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 70 kaarten, speluitleg: 23,97 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  

In dit koffertje zitten 70 kaarten waarmee een sequentie wordt uitgebeeld: voor, tijdens en na. 
Leerlingen koppelen de juiste kaarten aan elkaar en kunnen zichzelf corrigeren aan de hand van 
de kleuren.  

 Wat hebben ze gemeen? / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 34 
kaarten, speluitleg: 23,97 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-
14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  

In dit koffertje zitten 34 kaarten met foto's. Zoek twee kaarten die 
iets gemeen hebben en leg ze naast elkaar: bijvoorbeeld een 
horloge en een wekker. Vertel waarom je de kaarten bij elkaar hebt 

gelegd. Leerlingen koppelen de kaarten aan elkaar en kunnen zichzelf corrigeren aan de hand 
van de kleuren op de kaart.  

 Colorcards food : second edition / Speechmark. - Oxon: 
Routledge, 2018. - handleiding (57 p.), 96 kaarten. - ISBN: 
9781138570412: 41,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo  
 

Deze kleurenfotokaartenset is ontwikkeld als antwoord op de 
vraag naar goed georganiseerd, realistisch en flexibel materiaal 

voor gebruik in alle aspecten van taalontwikkeling, verhelpen van taalachterstand en 
taalonderwijs. Op elk van de 96 fotokaarten staat etens- of drinkwaar afgebeeld. Ze zijn 
gerangschikt in zes verschillende categorieën, die voor het sorteergemak van een kleurcode 
zijn voorzien: fruit; groenten; basis; bereid voedsel; dranken; tussendoortjes.  
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Colorcards. Who, What, When, Where, Why. 
WH Questions / [s.n.]. - Winslow,Buckingham: 
Speechmark Publishing Ltd, 2014. - 36 
fotokaarten, 1 handleiding. - ISBN: 
9781909301139: 63,9 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 3-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo  
 

Met deze colorcards wordt specifiek geoefend op de vijf w-vragen: wie, wat, wanneer, waar en 
waarom. In de handleiding staan vraagsuggesties bij de fotokaarten.  

Speelgoed, sport, hobby's : vocabular woordenschatplaatjes / Lehnert, 
Susanne; Busche-Brandt, Birgit. - Schaffhausen: Schubi, 2016. - Doos met 
86 beeldkaarten, handleiding. - ISBN: 4006810140185 
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
 

Vocabular woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op 
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs 
in vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met 

volwassenen. Deze doos bevat afbeeldingen in kleur van speelgoed, sport en hobby's.  

 Speelgoed, sport, hobby's : vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten 
en kopieerbladen. / Lehnert, Susanne; Busche-Brandt, Birgit. - 
Braunschweig: Schubi, 2010. - 86 p.. - ISBN: 978-3-86723-238-8: 46,90 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 voca 

Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op 
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs 

in vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met volwassenen. Deze map 
bevat kopieerbladen en werkbladen om te oefenen, kleuren, te plakken en uit te beelden en 4 
gekleurde beeldplaten met alledaagse situaties(de kinderkamer, kleuteropvang, vakantie aan 
het meer, voorbereiding schoolfeest).  

 Voertuigen, verkeer, gebouw : vocabular woordenschatplaatjes / Lehnert, 
Susanne; Busche-Brandt, Birgit. - Braunschweig: Schubi, 2010. - doos met 
88 beeldkaarten, handleiding. - ISBN: 4006810140178: 30,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 voca  

Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op 
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs 
in vreemde talen, de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met 

volwassenen. Deze doos bevat afbeeldingen in kleur van voertuigen en gebouwen, en van 
woordenschat rond de thema's verkeer en reizen.  
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Voertuigen, verkeer, gebouw : vocabular woordenschatplaatjes, beeldplaten en kopieerbladen 
/ Lehnert, Susanne; Busche-Brandt, Birgit. - Braunschweig: Schubi, 2010. - 86 p.. - ISBN: 978-3-
86723-237-1: 46,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 voca 

Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op alle leeftijden, voor 
het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in vreemde talen, de orthopedagogie, 
taaltherapie en het werken met volwassenen. Deze map bevat kopieerbladen en werkbladen 
bij woordenschat rond voertuigen, gebouwen, verkeer en reizen, en 4 gekleurde beeldplaten 
met alledaagse situaties (op het kruispunt, in de stad, op het station, op het vliegveld). Om te 
oefenen, kleuren en uit te beelden.  

 Domino géant Les amis / [s.n.]. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 28 stukken. 
- ISBN: 3070900081185: 15,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 domi 

Een grappig domino spel van Djeco met in de hoofdrol vrolijke, 
kleurrijke dierenvrienden. De 'domino stenen' zijn dubbelzijdig 
bedrukt dus het spel kan gespeeld worden op 2 manieren : met de 
dierenplaatjes of met de cijfertjes, vertegenwoordigd door punten 

(klassieke versie). Op de prenten staan dieren afgebeeld die niets aan het doen zijn en aan de 
andere zijde van de domino diezelfde dieren die een eenvoudige activiteit uitvoeren zoals zich 
aankleden, een ijsje eten, Leuk om de werkwoorden in te oefenen.  

Memo Loto Shop / [s.n.]. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 4 winkelkaarten, 4 
boodschappenlijstjes, 16 objectjetons. - ISBN: 3070900016422: 
14,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 memo 

Eenvoudig lottospel waarmee op een speelse manier 
woordenschat rond het thema winkelen kan worden uitgebreid. 
Begrippen als kopen, verkopen, boodschappenlijstje, bakker, 

speelgoedwinkel, verkoper, kunnen op een speelse manier worden ingeoefend. Ook naar 
zinsbouw toe zijn tal van mogelijkheden,vb. Ik zou graag kopen, Mag ik de appel, De laarzen zijn 
verkocht, Het spel kan, mits enige creativiteit, ook voor articulatie worden ingezet: op de 
boodschappenlijstjes staan veel r-woorden, oefenen van het /k/- in koop  

Mix & Match / [s.n.]. - Hilversum: Triggered emotions, [s.a.]. - 48 kaarten, handleiding. - ISBN: 
8718924520918 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 mix& 

Maak 16 karakters met de 48 mix en match kaarten. Kleding, beschrijven, beroepen, ... kunnen 
hierbij aan bod komen!  
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Nederlands oefenen : taalpuzzels met 1000 
basiswoorden / Schoenaerts, Peter. - 
Vilvoorde: Boeklyn, 2020. - 104 p.. - ISBN: 
978-94-6388-274-3: 14,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 nede  

Leer je Nederlands als tweede of als vreemde 
taal? Oefen de taal dan op een leuke manier 
met kruiswoordraadsels, woordzoekers en 

andere puzzels. In dit boek vind je 50 thematische puzzels én de oplossingen. Je oefent met 
1000 frequente woorden. Achterin het boek staat de woordenlijst. Geschikt voor alle leeftijden 
en niveaus  

oudordodo / [s.n.]. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 24 huiskaarten, 10 
berekaartjes, 10 berenhoofdkaartjes, 10 spelregelkaarten. - ISBN: 
3070900051065: 8,85 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 oudo 

Eén speler verstopt de beer onder een van de huizen, de andere 
speler moet raden onder welk huis door ja/nee-vragen te stellen 
vb. komt er rook uit de schoorsteen, leeft er een vis in het huis. Dit 

spel kan je gebruiken om vragen te leren stellen, maar kan ook gecombineerd worden met 
oefeningen op kaartjes. Telkens wanneer er huizen geëlimineerd worden, worden die 
oefeningen uitgevoerd.  

Topologix / Cosneau, Geraldine. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 1 
scorebord, 5 pionnen, 20 opdrachtkaarten, handleiding. - ISBN: 
3070900083547: 18,50 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 oudo 

Waar is de muis? Hij is in de emmer. Vind de positie van de 5 dieren 
in verhouding tot de 5 decorelementen. Een eenvoudig, grappig 
spel om de voorzetsels te leren.  

rapido météo / [s.n.]. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 4 aankleedberen, 36 
kledingstukken, 24 kaarten, handleiding. - ISBN: 3070900084940: 
14,50 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 rapi 

Goed onthouden wat je hoort en snel zijn: Het is warm, Theo 
draagt een groene zwembroek. Gauw, onthoud de beschrijving, 
zoek de juiste tenue en kleed Theo zo snel mogelijk aan! Dit spel 

kan voor veel doeleinden gebruikt worden: auditieve en/of visuele aandacht en geheugen, 
geven van volledige omschrijvingen, zinsbouw, fonologische therapie en uiteraard aanbrengen 
van woordenschat rond kleding en weer!  
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Tapikékoi? / Galonnier, Romaric; Toulouse, Laurent. - Frankrijk: 
Djeco, [s.a.]. - 1 zakje, 4 plaatskaarten, 1 familiejeton en 36 
objectjetons, handleiding. - ISBN: 3070900085428: 11,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 tapi 

Houd de dief! De familie ontdekt dat dieven enkele voorwerpen 
gestolen hebben in huis. Weet jij welke voorwerpen ontbreken? 
Oefen op een leuke manier woordenschat rond het thema het huis 

of gebruik het spel in functie van zinsbouw, articulatie, geheugen, .  

Mini travel Teki / Frehring, Xavier. - Frankrijk: Djeco, [s.a.]. - 60 
kaarten, handleiding (5). - ISBN: 3070900053731: 5,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 teki 

Raadspel. Wie ben ik? Ben je een dier? Ben je een ding met wielen? 
Raad snel en win het spel! Voor 2-4 spelers Vanaf 4 jaar Speelduur 
ongeveer 10 min  

 

Trivial Pursuit kaartspel / Abbott, Scott. - [S.l.]: Hasbro, 2015. - 
handleiding, 55 vragenkaarten, 53 speelkaarten (6x6 partjeskaart, 
5x steelkaart, 2x steel dubbel, 2x blokkeerkaart, 8 jokerkaarten),1 
zoemerkaart, 1 referentiekaart. - ISBN: 5411068020605: 9,00 
EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 triv  

Shuffle Trivial Pursuit is een leuke compacte kaartspel versie van 
de populaire Klassieke Trivial Pursuit. Heel handig voor wanneer je snel een leuk spelletje wilt 
spelen. Tijdens je beurt heb je vijf kaarten in je hand, kies een kaart om te spelen. Speel je een 
partje dan moet je een vraag beantwoorden met de corresponderende categorie. Speel je een 
steel- of dubbelsteelkaart dan kun je een of meerdere partjes stelen van je tegenstanders, maar 
let op je tegenstanders kunnen je acties blokkeren! Is een medespeler aan de beurt maar denk 
je zelf het antwoord op de vraag te weten; pak dan als eerste de zoomerkaart, als je 
tegenstander de vraag fout beantwoord mag je zelf een poging wagen. Om het spel te winnen 
moet je alle zes partjes bemachtigen! Spelenderwijs werken aan lezen, luisteren en kennis van 
de wereld! Voor dubbel plezier kun je Shuffle Trivial Persuit spelen met de gratis Shuffle Trivial 
Persuit app voor je mobile devices. Ook handig: in de app kun je leren hoe je het spel moet 
spelen, dan hoef je de spelregels niet meer te lezen!  
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Waar zijn we in huis? / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 5 grote 
kaarten, 30 kleine kaarten, speluitleg: 20 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 akro 

Associatiespel waarbij wordt geleerd de verschillende handelingen 
in huis in te delen en te bepalen in welke ruimte van het huis deze 
worden verricht: keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer en 
terras of tuin.  

 

 Draaitaal 3.0: 4 / de Reuver, Marcel. - Utrecht: Schoolsupport, 2020. - 4 x 48 
kaarten, 2 kaarten speluitleg. - (Draaitaal): 20,05 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 draa  
 

Zoek je een leuk spel om spelenderwijs woorden en tekstbegrip te oefenen? 
DraaiTaal 3.0 biedt per leerjaar 384 woorden aan in contextzinnen of met 
betekenissen. De woorden komen uit de meestgebruikte taalmethoden, Staal 

en Taal actief, én cito woordenschat 3.0. DraaiTaal 3.0 biedt voor ieder leerjaar een doos met 
4 spellen om de woordenschat uit te breiden. Doordat DraaiTaal is opgezet als zinvol 
tussendoortje voor zelfstandig werk, kan je er ook mee differentiëren. Deze doos is voor groep 
4 (= 2de leerjaar).  

Draaitaal 3.0: 5 / de Reuver, Marcel. - Utrecht: Schoolsupport, 2020. - 4 x 48 kaarten, 2 
kaarten speluitleg. - (Draaitaal). - ISBN: 9789086646463: 20,05 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 draa  
 

Zoek je een leuk spel om spelenderwijs woorden en tekstbegrip te oefenen? DraaiTaal 3.0 biedt 
per leerjaar 384 woorden aan in contextzinnen of met betekenissen. De woorden komen uit de 
meestgebruikte taalmethoden, Staal en Taal actief, én cito woordenschat 3.0. DraaiTaal 3.0 
biedt voor ieder leerjaar een doos met 4 spellen om de woordenschat uit te breiden. Doordat 
DraaiTaal is opgezet als zinvol tussendoortje voor zelfstandig werk, kan je er ook mee 
differentiëren. Deze doos is voor groep 5 (= 3de leerjaar).  

Draaitaal 3.0: 6 / de Reuver, Marcel. - Utrecht: Schoolsupport, 2020. - 4 x 48 kaarten, 2 
kaarten speluitleg. - (Draaitaal). - ISBN: 9789086646470: 20,05 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 draa  
 

Zoek je een leuk spel om spelenderwijs woorden en tekstbegrip te oefenen? DraaiTaal 3.0 biedt 
per leerjaar 384 woorden aan in contextzinnen of met betekenissen. De woorden komen uit de 
meestgebruikte taalmethoden, Staal en Taal actief, én cito woordenschat 3.0. DraaiTaal 3.0 
biedt voor ieder leerjaar een doos met 4 spellen om de woordenschat uit te breiden. Doordat 
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DraaiTaal is opgezet als zinvol tussendoortje voor zelfstandig werk, kan je er ook mee 
differentiëren. Deze doos is voor groep 6 (= 4de leerjaar).  

 Speel & oefen Nederlands: speldoos voetbal / 
[s.n.]. - Brussel: de Rand vzw, 2020. - 
handleiding, 126 memorykaartjes: 40,00 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
URL: 

https://www.derand.be/nl/taalpromotie/speldoos-voetbal  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 spee  
 

Kinderen leren niet alleen op school Nederlands. Voor kinderen die van voetbal houden is de 
voetbalclub of een voetbalstage de ideale oefenkans Nederlands. Met deze speldoos 
verwerven kinderen die nog geen of weinig Nederlands kennen op een speelse manier 
essentiële woordenschat die ze nodig hebben in de club of tijdens een stage. Via het klassieke 
memory en andere spelvormen oefenen en herhalen ze de woordenschat. Op de kaartjes staat 
telkens een beeld, het juiste lidwoord en woord. Kinderen die al kunnen lezen, spelen 
zelfstandig met vriendjes en oefenen tegelijk Nederlands. Iedereen kan de woordkaartjes gratis 
downloaden, printen, knippen en spelen.  

Tweelingkaarten beroepen / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2013. - 48 kaarten, speluitleg 
Doelgroep: Volwassenen 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria 

Memoryspel met 48 kaarten over beroepen. Je kan het spel op verschillende manieren spelen: 
als een klassieke memory, een lotto met woorden en afbeeldingen, kaarten omschrijven: 1 deel 
van de kaarten wordt open op tafel gelegd, de andere kaarten worden op een gedekte stapel 
gelegd. Eén speler neemt een kaart van de gedekte stapel en omschijft de kaart. De andere 
speler moet de juiste open kaart vinden. Ook geschikt om het gebruik van meervouden in te 
oefenen.  

Tweelingkaarten het lichaam / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2013. - 48 kaarten, speluitleg 
Doelgroep: Volwassenen 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria 

Memoryspel met 48 kaarten over het lichaam. Je kan het spel op verschillende manieren 
spelen: als een klassieke memory, een lotto met woorden en afbeeldingen, kaarten 
omschrijven: 1 deel van de kaarten wordt open op tafel gelegd, de andere kaarten worden op 
een gedekte stapel gelegd. Eén speler neemt een kaart van de gedekte stapel en omschijft de 
kaart. De andere speler moet de juiste open kaart vinden. Ook geschikt om het gebruik van 
meervouden in te oefenen.  

https://www.derand.be/nl/taalpromotie/speldoos-voetbal
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Tweelingkaarten kleding / [s.n.]. - Konstanz: 
Trialogo, 2013. - 48 kaarten, speluitleg 
Doelgroep: Volwassenen 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria 

Memoryspel met 48 kaarten over het thema 
kledij. Je kan het spel op verschillende manieren 
spelen: als een klassieke memory, een lotto met 
woorden en afbeeldingen, kaarten omschrijven: 

1 deel van de kaarten wordt open op tafel gelegd, de andere kaarten worden op een gedekte 
stapel gelegd. Eén speler neemt een kaart van de gedekte stapel en omschijft de kaart. De 
andere speler moet de juiste open kaart vinden. Ook geschikt om het gebruik van meervouden 
in te oefenen.  

Tweelingkaarten Sport en spel / [s.n.]. - 
Konstanz: Trialogo, 2013. - 48 kaarten, 
speluitleg 
Doelgroep: Volwassenen 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria  

Memoryspel met 48 kaarten over het thema 
sport en spel. Je kan het spel op verschillende 
manieren spelen: als een klassieke memory, 
een lotto met woorden en afbeeldingen, 

kaarten omschrijven: 1 deel van de kaarten wordt open op tafel gelegd, de andere kaarten 
worden op een gedekte stapel gelegd. Eén speler neemt een kaart van de gedekte stapel en 
omschijft de kaart. De andere speler moet de juiste open kaart vinden. Ook geschikt om het 
gebruik van meervouden in te oefenen.  

When I dream / Darsakalis, Chris. - Bruxelles: Repos, 2017., bevat: 
1 spelbord, 110 droomkaarten, 1 bed, 1 slaapmasker, 1 zandloper 
(2 min.), 11 droomgeestkaarten ( ( feeen, 4 boemannen, 2 
zandmannetjes), 104 puntenfiches (10 x 20, 55 x wolk, 15 x maan, 
24 x ster). - ISBN: 5425016922279: 24,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 7-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 when 

In het spel When I Dream zijn de spelers om de beurt de dromer, 
die met een slaapmasker op zoveel mogelijk woorden moet raden. De andere spelers zijn 
droomgeesten. Elke beurt bestaat uit 2 fases: nacht en dag. Gedurende de nacht probeert de 
dromer zoveel mogelijk woorden te raden. De droomgeesten geven de dromer één woord om 
een begrip op een kaart te beschrijven. Helaas hebben niet alle geesten de juiste intenties. Pas 
dan ook op voor de zandmannetjes en de boemannen; zij willen je op een dwaalspoor brengen. 
When I Dream is een eenvoudig communicatiespel voor 4 tot 10 spelers.  

Alfabet / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 216 letterkaarten, speluitleg: 26 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 akro 
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In dit koffertje zitten 216 letterkaarten: op de voorkant staat de hoofdletter in het zwart, op de 
achterkant de kleine letter in het blauw. Er zijn verschillende spelletjes mogelijk: letters die je 
hoort zoeken, woorden lezen, woorden bouwen, ...  

Waar is het? / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - speluitleg, 150 rode 
fiches, 4 dieren, 25 kaarten, kopieerblad, huisje (7 delen): 41,50 
EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 akro  

Deze koffer bevat verschillende spelmogelijkheden om ruimtelijke 
begrippen in te oefenen. Met behulp van een huisje en vier dieren 
worden de begrippen links - rechts, voor - achter, binnen - buiten 
ingeoefend.  

Picto dobbelstenen over klassieke verhalen / [s.n.]. - Valencia: 
Akros, [s.a.]. - speluitleg, 15 dobbelstenen, cd, 10 rode fiches: 20 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 akro 

Dit koffertje bevat 15 dobbelstenen met verschillende 
woordsoorten en een cd met zes verhalen. Je kan de verhalen 
beluisteren als voorbereiding of na het spel. Maak zelf zinnen, vind 

het thema van elke dobbelsteen, vertel verhalen, ... Met dit spel kan je zinsstructuren en 
woordenschat oefenen.  

The challenge book / Once upon a picture. - [S.l.]: Once upon a picture, 
[s.a.]. 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
URL: https://www.onceuponapicture.co.uk/the-challenge-book/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 chal 

In the Challenge Book worden een aantal afbeeldingen van Once Upon A 
Picture uitgelicht en voorzien van vragen om een gesprek/schrijfopdracht 
te starten.  

 All About Me Sorting Neighborhood Set  

/ [s.n.]. - Norfolk: Learning Resources, [s.a.]. - bevat inspiratiegids, 
6 huisjes, 6 families (man, vrouw, meisje, jongen, baby en hond): 
26,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=l_9j-h2be1M  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 sort 

36 familie-figuurtjes en 6 huisjes nodigen uit om in tal van 
therapieën te gebruiken: opdrachtbegrip, voorzetsels, vergelijkingen, sorteren, tellen, kleuren, 
praten over verschillende soorten families,... De huisjes zijn stapelbaar!  

https://www.onceuponapicture.co.uk/the-challenge-book/
https://www.youtube.com/watch?v=l_9j-h2be1M
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De kat en de haan : verhaal uit Oekraïne 
[kamishibai] / Kutafina, Margarita. - Sint 
Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2019. - 11 
vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle 
windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibai-verhaal hoort bij één van de 
zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint Niklaas 2019, verhaal 30 in de volledige reeks. 
Het verhaal gaat over de kat en de haan die graag samen muziek maken. Maar dan komt er een 
hongerige vos langs...  

De krekel en de mier : verhaal uit Griekenland [kamishibai] / Arabatzis, Iasonas. - Sint Niklaas: 
OKAN Sint Niklaas, 2019. - 11 vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibai-verhaal hoort bij één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 
Niklaas 2019, verhaal 29 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt de bekende fabel van de 
krekel en de mier.  

De olifanten en het kleine, slimme konijntje : verhaal uit Iran [kamishibai] / Kamari, Sara; 
Kamari, Negin. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2019. - 11 vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle 
windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibai-verhaal hoort bij één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 
Niklaas 2019, verhaal 31 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over hoe de kleine konijnen 
de grote olifanten konden verjagen...  

De vissendief : verhaal uit Gambia [kamishibai] / Joof, Mariam. - Sint Niklaas: OKAN Sint 
Niklaas, 2019. - 11 vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibaiverhaal hoort bij één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 
Niklaas 2019, verhaal 32 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over een vrouw die op zoek 
gaat naar wie toch telkens weer haar vissen komt stelen in de nacht...  

De vos en de olifantenfamilie : verhaal uit Libanon [kamishibai] / Hassoun, Rassan. - Sint 
Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2019. - 11 vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
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Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibai-verhaal hoort bij één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 
Niklaas 2019, verhaal 33 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over een vosje dat bij een 
olifantenfamilie terecht komt...  

De wolf en de 7 geiten : verhaal uit Duitsland [kamishibai] / Isik, Seyma. - Sint Niklaas: OKAN 
Sint Niklaas, 2019. - 11 vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibaiverhaal hoort bij één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 
Niklaas 2019, verhaal 34 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt het bekende sprookje van de 
wolf en de zeven geitjes...  

Het gordeldier dat wou vliegen: Verhaal uit Brazilië [kamishibai] / Correira, Isabella. - Sint 
Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2019. - 11 vertelplaten A3. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: Volwassenen 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 verh 

Dit kamishibai-verhaal hoort bij één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN Sint 
Niklaas 2019, verhaal 35 in de volledige reeks. Het verhaal vertelt over Armadil, een gordeldier 
dat wil leren vliegen...  

 

 Van Dale pocketwoordenboek Marokkaans-Nederlands / van Pel, Ankie. - 
Utrecht: Van Dale Uitgevers, 2020. - 234 p.. - (van Dale 
Pocketwoordenboeken). - ISBN: 978-94-6077-557-4: 10,99 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 maro 

Vertalend woordenboek Arabisch (Marokkaanse variant) - Nederlands. 
Bevat basisgrammatica, werkwoordschema's en 14.000 trefwoorden.  

 



39 
 

  
Daantje het Vulkaantje: Het emotieboek / Langbroek, Mandy; 
McNulty, Megan. - [Velserbroek]: EmotieBoek, 2017. - 40 p.. - 
ISBN: 9789492758002: 14,99 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 emot 

Dit voorleesboek vertelt het verhaal van Daantje. Het kan ingezet 
worden in de klas of tijdens begeleiding van kinderen om te 
werken rond de vier basisgevoelens, en dan vooral boosheid (met 
eventuele achterliggende gevoelens) die je soms kunnen doen 

'ontploffen'. De vulkaan gevuld met lava is daarbij de metafoor. Het boek stelt ook regelmatig 
vragen aan de lezer ter reflectie. Zoals bijvoorbeeld 'Wat doe je als je bang bent?', of 'Ontplof 
jij ook wel eens?  

Wij / Holtfreter, Nastja. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2020. - 
[14] p.. - ISBN: 978-90-5116-809-9: 9,95 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 wij 

In de boom hangen prachtige sappige rode appels. Wie kan ze 
pakken? Ik, jij, hij, zij, jullie of wij samen? Vrolijk kartonboekje voor 
kinderen vanaf 3 jaar over samenwerken, met persoonlijke 
voornaamwoorden als kapstok. De afgebeelde kinderen hebben 

verschillende huidskleuren.  

 Fit voor leren 3 : speel en doe! - fiches / De Wilde, Ann; 
Verhoeven, Liesbeth; Smeulders, Vera. - [S.l.]: 
Borgerhoff & Lamberigts, [s.a.]. - 16 fiches: 21,00 EUR  
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 fitv  

Fit voor leren is een bewegingsprogramma voor 
kleuters. Uitdagende bewegingsprikkels stimuleren de 
algemene motorische ontwikkeling van de kleuters. Er is 
materiaal voor elke kleuterklas, aangepast aan de 

leeftijd van de kinderen. De algemene handleiding geeft toelichting bij alle onderdelen van het 
programma. De handleiding bevat ook spelvormen voor kleuters van wie na evaluatie is 
gebleken dat ze meer bewegingsprikkels nodig hebben. Evaluatie gebeurt aan de hand van 
eenvoudig te gebruiken evaluatiemapjes. Voor elke leeftijdsgroep zijn er 30 speel- en doefiches 
met bewegingsopdrachten. De speel en doe!-kijkwijzer in de vorm van een knieboek bevat alle 
tekeningen van de speel- en doefiches in groot formaat. Voor elke klas is er ook een Luister en 
doe!-knieboek met grote illustraties die een bewegingsverhaal vertellen. Verder zijn er voor de 
eerste en tweede kleuterklas kijk- en doe-dvd's, voor de derde kleuterklas kijk- en doeboekjes.  



40 
 

 

Verhalen voor gevoelige oortjes 1 / Janssens, Wendy; Benaets, Katrien. - 
[Aarschot]: Wendy Janssens, 2016. - 88 p.. - ISBN: 978-90-824883-0-2: 
17,99 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 verh  

Deze bundel giet thema's als hooggevoeligheid, verdraagzaamheid, 
zelfvertrouwen, perfectionisme, rouwen, pesten, loslaten, boosheid, 
faalangst en anders zijn in herkenbare voorleesverhalen voor kinderen. Bij 

elk voorleesverhaal horen vragen om zelf aan de slag te gaan.  

Verhalen voor gevoelige oortjes. 2 / Janssens, Wendy; Benaets, Katrien. - 
[Aarschot]: Wendy Janssens, 2017. - 80 p.. - ISBN: 978-90-824883-1-9: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 verh 

Deze bundel giet thema's als prikkelgevoeligheid, faalangst, veerkracht, 
jaloezie, rouw, piekeren en anders zijn in herkenbare voorleesverhalen 
voor kinderen. Elk verhaal biedt opdrachtjes om zelf aan de slag te gaan.  

Verhalen voor gevoelige oortjes. 3 / Janssens, Wendy; Benaets, Katrien. - 
[Aarschot]: Wendy Janssens, 2020. - 88 p.. - ISBN: 978-90-824883-2-6 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 verh 

Deze bundel giet thema's als faalangst, boze dromen, overprikkeling, 
bang zijn, weerbaarheid en zelfbeeld in herkenbare voorleesverhalen 
voor kinderen. Elk verhaal biedt opdrachtjes om zelf aan de slag te gaan. 

  

 5 minuten spelletjes : 5 minuten coöperatief / Bazalt. - Helmond: 
OMJS, 2015. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 5min 

Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en 
activiteitbegeleiders inspiratie bieden, om een brug te slaan 
tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 minuten 
coöperatief' is activiteiten aanbieden waarbij iedere leerling actief 

en betrokken samenwerkt. Op de kaarten zijn een aantal eenvoudig uit te voeren didactische 
structuren te vinden. Dit zijn gestructureerde samenwerkingsvormen waarbij leerlingen 
specifieke stappen volgen, gericht op interactie met elkaar en/of de lesstof. Ze zijn bruikbaar 

http://www.5minutenspelletjes.nl/
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voor onderwijsinhoudelijke doelen: voorkennis activeren, lesstof inoefenen, reflecteren of 
evalueren. Ze kunnen ook ingezet worden voor interpersoonlijke doelen: groepsgevoel 
versterken, zorgen dat iedereen met elke leerling wil samenwerken. Op de kaarten staat 
aangegeven om welke soort werkvorm het gaat en voor welke leeftijdsgroep deze geschikt is.  

 20 denkgereedschappen / Cam, Philip. - [De Meern]: Levendig Uitgever, 
2020. - 103 p.. - ISBN: 978-94-91740-73-2: 19,95 EUR  
Doelgroep: 7-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 twin  

Een theorieboek over het samenwerkend filosofisch onderzoek op school. 
Aan bod komen twintig denkvaardigheden die kinderen ontwikkelen door 
te filosoferen. Deze denkgereedschappen zijn tevens een maatstaf voor het 
filosofische gehalte van een gesprek. De auteur maakt een onderscheid 

tussen basisgereedschappen, aanvullende gereedschappen en gereedschappen voor 
gevorderden. Met de basisgereedschappen kun je al starten in de eerste graad van de lagere 
school. Naarmate de kinderen ouder worden kun je steeds meer denkgereedschappen 
introduceren. Het gereedschap voor gevorderden is echt voor leerlingen in de 3e graad lager 
onderwijs en het secundair onderwijs. Toch zijn deze hoofdstukken ook interessant om te lezen 
als je alleen met jonge kinderen filosofeert omdat je ervan leert hoe je een gesprek meer 
verdieping kunt geven. Bovendien geeft het je een inkijkje op wat goed redeneren en logica is.  

 Oog in oog : een bredere kijk op 
dierenwelzijn in de klas / Vermeesen, 
Philip. - [S.l.]: Djapo vzw, [s.a.]2020. - 
kalender 
Doelgroep: 3-14 jaar  
URL: 
http://www.dierenwelzijnindeklas.be  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 oogi ; 

WEL 2.5.3 oogi  

'Oog in oog' is een educatief pakket over dierenwelzijn voor kleuter- en lager onderwijs. In het 
kant-en-klare lesmateriaal (te downloaden) vinden leerkrachten concrete en activerende 
werkvormen om leerlingen bij te brengen wat dierenwelzijn inhoudt. De leerlingen worden zich 
bewust van het belang van dierenwelzijn en van de verantwoordelijkheid die ze kunnen 
opnemen. Met deze Oog in oog-kalender breng je dierenwelzijn het hele jaar door in je 
klasinrichting. De kalender bevat dierenweetjes, concrete tips en kleine denkopdrachten rond 
dierenwelzijn, op maat van leerlingen in de lagere school. Op de website vind je ook een vrolijk 
lied voor kleuters dat hen aanzet om zich in te leven in allerlei dieren.  

Beter bij de les : training in executieve functies / Van der Donk, Marthe; 
Tjeenk-Kalff, Ariane; Hiemstra-Beernink, Anne-Claire; Vieijra, J.P.M.; 
Geelhoed, Jan; van der Leij, Aryan; Lindauer, Ramón. - Houten: 
LannooCampus, 2015. - werkboek (174 p.), trainershandleiding, 
trainingsmateriaal. - ISBN: 978-94-014-2552-0: trainershandleiding 
[29,99 EUR] werkboek [24,99 EUR] trainingsmateriaal [125,00 EUR]  

http://www.dierenwelzijnindeklas.be/
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Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 bete 

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en zet in op het expliciet trainen van 
executieve functies zoals werkgeheugen, plannen en andere leervaardigheden. Het is een 
intensieve training van 25 individuele sessies van ca. 50 min, waarvoor je de handleiding, het 
werkboek en het trainingsmateriaal nodig hebt.  

 Growth mindset : Pocketboek / Hymer, Barry; 
Gershon, Mike; Hailstone, Phil; Dweck, Carol S.. - 
Rotterdam: Bazalt, 2017. - 128 p.. - ISBN: 978-94-
6118-229-6: 16,00 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 grow  

In dit boek in pocketformaat geven de auteurs een 
beknopte uitleg van de growth mindset theorie van 
Carol S. Dweck om vervolgens toe te lichten hoe je die 

in de dagelijkse lespraktijk kan toepassen.  

 Growth mindsetlessen voor de basisschool / Muncaster, Katherine; 
Clarke, Shirley. - Rotterdam: Bazalt, 2019. - 176 p.. - ISBN: 
9789461182777 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 grow 

Dit boek beschrijft eerst kort de growth mindst theorie van Carol S. Dweck 
en hoe dit boek ontwikkeld werd en gebruikt moet worden. Daarna 
beschrijft het per leerjaar een aantal lessen rond deze theorie met 

leerdoelen, benodigdheden, uitdagingen ter differentiatie en voorbeelden uit de les. Voor de 
kleuterklas zijn er in totaal 6 lessen uitgeschreven, daarna worden er telkens 6 lessen per 
leerjaar lager onderwijs beschreven.  

 bikablo emotions / Haussmann, Martin. - Eichenzell: Neuland, 
2018. - 82 p.. - ISBN: 9783940315168 
Doelgroep: Volwassenen, 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.1 bika 

Dit boek is een referentieboek met voorbeelden van visuele 
tekeningen om emoties en gemoedstoestanden, maar ook relaties 
en situaties tussen personen en groepen weer te geven. In de intro 
wordt de techniek uitgelegd om snel expressieve figuren te 

tekenen. Vervolgens vind je in verschillende hoofdstukken voorbeelden van tekeningen met 
daarnaast telkens enkele woorden en betekenissen die de tekening zou kunnen uitbeelden. 
Hoofdstukken zijn: symbolische weergaven van emoties (iconen en emoticons), weergaven van 
emoties met figuren, weergaven van persoonlijke/collectieve/fysieke/geestelijke behoeften, 
weergaven van emoties in relationeel of groepsverband. Soms wordt er ook een makkelijke en 
moeilijkere variant van de tekeningen weergegeven.  
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 Danny : sociale vaardigheden op school / Hoefnagel, Marian. - 
Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2014. - 64 p.. - ISBN: 978-90-
8696-166-5: 22,50 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 dann 

In het werkboek Danny worden de gedragsregels in eenvoudige taal en op 
een voor jongeren aantrekkelijke manier neergezet. Aan de hand van korte 
en grappige verhaaltjes worden jongeren geconfronteerd met het 'sociaal 

onwenselijke' gedrag van Danny. De opdrachten na ieder verhaaltje laten de leerlingen 
nadenken over correct gedrag, Danny's foutjes worden besproken en er worden regels 
vastgesteld. Bij ieder verhaal staat een foto van Danny met een tekening. Die kan eventueel 
ingekleurd worden. Zo kunnen leerlingen er hun 'eigen' boek van maken. Het werkboek is 
geschikt voor jongeren in de derde graad van het lager onderwijs en de eerste en tweede graad 
van het secundair (beroeps)onderwijs.  

Ik en mijn vrienden / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2017. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963140: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 iken 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', een 
serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De serie 
biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. Dit onderdeel gaat over vriendschap: hoe maak je 

vrienden, hoe blijf je vrienden en hoe weet je of je "fout" vrienden hebt?  

De liefde en ik / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2015. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086962389: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 lief  

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 
serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een 

opstap naar zelfstandigheid. In dit boek vertellen Anne en Niels over hun verliefdheid. Het gaat 
over alles wat met verliefdheid en liefde te maken heeft: over intimiteit en veilig vrijen, 
liefdesproblemen, relaties, ... Voor lesgevers is er ook docentenmateriaal beschikbaar bij 
uitgeverij eenvoudig communiceren.  
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 Wijzer in de liefde: draaiboek voor het geven van seksuele voorlichting 
aan en seksuele vorming van jeugdige asielzoekers en nieuwkomers / 
Baris, Corrie. - Utrecht: GGD Nederland, 2007. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-
asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1405-gb-draaiboek-seksuele-
voorlichting-jeugdige-asielzoekers-en-nieuwkomers-juli-2007-wijzer-in-
de-liefde  
Vindplaats Antwerpen: URL ; WEL 3.2 wijz 

Het draaiboek Wijzer in de liefde bevat 7 lessen voor seksuele voorlichting aan en seksuele 
vorming van jeugdige asielzoekers en nieuwkomers. Het kan onder meer gebruikt worden in 
asielzoekerscentra of in onthaalklassen. De volledige publicatie kan ook gedownload worden 
via onderstaande link.  

 Caleidoscopio Cards No. 2 / Gisevius, Annette; Schmid-
Peter, Frauke. - [S.l.]: Kessels & Smit, 2015. - handleiding, 
60 kaarten. - ISBN: 9789082326123 
Doelgroep: Volwassenen 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 cale 

Deze Caleidoscopio Cards zijn associatiekaarten met foto's 
die ingezet kunnen worden tijdens trainingen en coaching. 
Ze kunnen gebruikt worden bij kennismakingen, feedback 

geven, stimuleren van creativiteit, teamontwikkeling, conflicthantering, projectplanning en 
coaching. Een bijgevoegde handleiding geeft tips bij de verschillende mogelijkheden.  

Het groot online werkvormenboek : dé inspiratiebron voor online 
vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten. Deel 3 / Dirkse, 
Sasja; Talen, Angela; Van Rumpt, Annemarieke; Bons, Lotte. - 
Amsterdam: Boom, 2020. - 167 p.. - ISBN: 978-90-244-3524-1: 49,99 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 groo 

Net zoals deel 1 en 2 van het werkvormenboek, beschrijft ook dit boek 
verschillende werkvormen. Deze keer gaat het echter over online 
werkvormen. Voor elke soort online bijeenkomst, van vergadering tot 

opleiding of training, vind je in het boek meerdere werkvormen om online in te zetten om 
kennis te maken, inhoud te presenteren, of om te brainstormen, beslissen of evalueren. Ook 
voor informele contexten zoals sfeer, veerkracht stimuleren en teamspirit op afstand zijn er 
werkvormen omschreven. Het boek geeft ook uitleg over de theorie en helpt de meest 
geschikte werkvorm te kiezen. Bij elke werkvorm krijg je bovendien tips en word je gewezen op 
de valkuilen.  

http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1405-gb-draaiboek-seksuele-voorlichting-jeugdige-asielzoekers-en-nieuwkomers-juli-2007-wijzer-in-de-liefde
http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1405-gb-draaiboek-seksuele-voorlichting-jeugdige-asielzoekers-en-nieuwkomers-juli-2007-wijzer-in-de-liefde
http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1405-gb-draaiboek-seksuele-voorlichting-jeugdige-asielzoekers-en-nieuwkomers-juli-2007-wijzer-in-de-liefde
http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/1405-gb-draaiboek-seksuele-voorlichting-jeugdige-asielzoekers-en-nieuwkomers-juli-2007-wijzer-in-de-liefde
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Rebelleren kan je leren : deep democracy met kinderen en jongeren / 
Matheusen, Fanny. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2020. - 223 p.. - ISBN: 
978-94-6337-243-5: 26,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 rebe ; 

'Rebelleren kan je leren' wil begeleiders van kinderen en jongeren, in het 
onderwijs en ook daarbuiten, onmisbare levenscompetenties aanreiken. 
De samenleving van vandaag heeft nood aan mensen die samenwerken, 
leiderschap tonen en creatief en innovatief denken. Na een kennismaking 

met Deep Democracy, de methode voor besluitvorming en conflicthantering, gaat de auteur 
op zoek naar praktijkgerichte toepassingen van de methode voor de leefwereld van kinderen 
en jongeren.  

Actief executief / Kramer-Tinnemeier, Maureen. - Venlo: Novilo, 2018. - 
221 p.. - ISBN: 9789081916752 
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 acti 

Dit boek is geschreven voor professionals die jongeren wil helpen hun 
prestaties te verbeteren. Het bestaat uit een toolbox van spellen die per 
executieve functie kunnen ingezet worden om via directe exposure 
jongeren te confronteren met hun eigen verbeterpunten bij het 

functioneren op school en thuis. Het inzetten van de toolbox met spellen wordt vooral 
gekaderd vanuit een één-op-één coachingscontext. De toolbox wordt daarom ook 
voorafgegaan door een theoretisch luik met info over de executieve functies, de relatie met 
hoogbegaafdheid, ADHD en autisme, en de kracht van spelvormen in te zetten bij coaching. Het 
praktische luik bevat handvatten voor het actief executief coachen, en gesprekstechnieken 
voor tijdens het spelen van spellen uit de toolbox. Tot slot volgt er een overzicht van alle spellen 
per executieve functie met benodigdheden qua tijd en materiaal, speluitleg en doel van de 
opdracht.  

 SheDIDIT : over ondernemerschap, jongeren en diversiteit 
/ Bonne, Karijn. - Brussel: Politeia, 2020. - 203 p.. - ISBN: 
9782509037343: 29,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: https://www.shedidit.be/designyourbusiness123/  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 (s)h  

Dit boek is bedoeld voor ieder die met jongeren aan divers 
ondernemerschap wil werken, ofwel binnen een 

pedagogisch schoolproject ofwel daarbuiten. Het is een handleiding voor de online 'Design Your 
Business' tool die ontwikkeld werd op basis van onderzoek naar drijfveren en drempels voor 
divers ondernemerschap bij jongeren. Naast 'zelfstandig worden' bespreekt het boek sociaal 
ondernemerschap en intrapreneurship. Het bevat heel wat illustraties van diverse 
ondernemers, concrete tips en oefeningen om aan ondernemerschap te werken, en geeft 
toegang tot een talentpool waarin je coaches voor de klas (of daarbuiten) kan terugvinden. Kan 
ingezet worden in klassen met zeer diverse achtergronden, ook in OKAN-klassen. 

https://www.shedidit.be/designyourbusiness123/
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Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs : visie en didactiek van Bèta 
Burgerschap / Tolkamp, Jory; Guérin, Laurence; Klaver, Lida. - Deventer: 
TechYourFuture, 2019. - 70 p.: 10,00 EUR  
Doelgroep: 12-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 bèta 

Door de technologisering zijn maatschappelijk-technologische 
vraagstukken zoals klimaatverandering, internet of things en gentech 
onlosmakelijk verbonden met bèta (exacte wetenschappen) en 
technologie. Bèta Burgerschap is een aanpak waarbij leerlingen de 

opdracht krijgen beslissingen te nemen over oplossingen voor een maatschappelijk-
technologisch vraagstuk. Ze worden gestimuleerd om in een complexe en onzekere wereld 
creatief, bedachtzaam en innovatief te zijn. Daarvoor is het nodig dat ze bèta-geletterdheid 
ontwikkelen, samen leren denken, argumentatievaardigheden ontwikkelen, verschillende 
perspectieven verbinden en groepsgewijs beslissingen nemen. In dit praktijkboek wordt de 
aanpak stapsgewijs toegelicht en worden praktische handreikingen geboden voor het 
ontwerpen van leeractiviteiten. Tot slot worden scenario's uitgewerkt voor vier 
maatschappelijk-technologische vraagstukken. In het praktijkboek is gefocust op de derde 
graad lager en de eerste graad secundair onderwijs maar de visie van Bèta Burgerschap kan de 
basis zijn van burgerschapsonderwijs op alle niveaus.  

Groeien in actief burgerschap in OKAN / 
Vandenbussche, Koen; Michielsen, Lotte. - Brussel: 
GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 

begeleidingsdienst, 2019.  
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.gofier.be/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 groe 

Als concretisering van en aanvulling op de Leerlijn Actief Burgerschap voor secundaire scholen 
ontwikkelde het GO! een leerpad Actief burgerschap voor OKAN. Het hoofddoel van dit leerpad, 
dat gekoppeld wordt aan de ontwikkelingsdoelen voor OKAN, is jongeren in OKAN tools in 
handen geven om volwaardig te participeren aan onze samenleving én om deze samenleving 
zelf mee vorm te geven. Het leerpad is competentiegericht en is opgebouwd rond vier 
hoofdcompetenties: communiceren, filosoferen, duurzaam samenleven en arbeidsgerichte 
competenties. Het GO! ontwikkelde ter ondersteuning ook een competentiewaaier Actief 
burgerschap voor leerlingen en een inspiratiebox voor leraren. Met de waaier krijgen OKAN-
leerlingen een tool in handen om hun bewustwording te vergroten van wat 
burgerschapscompetenties kunnen inhouden, hun eigen sterktes en hun groei in kaart te 
brengen. De inspiratiebox bevat allerhande bronnen (literatuur, lessen, toolboxen, 
methodieken,...) die OKAN-teams kunnen inspireren om met het leerpad aan de slag te gaan. 
Alle informatie over het leerpad, de achterliggende visie en de ondersteunende tools vind je op 
de website.  

https://www.gofier.be/
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De moed tot zelfspot : burgerschap in het onderwijs / Vermeulen Verhoeff, 
Marc. - Oud Turnhout: Gompel&Svacina bvba, 2019. - 95 p.. - ISBN: 978-
94-6371-161-6: 20,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 moed 

In deze stellingname wordt bepleit hoe aandacht voor burgerschap in het 
onderwijs moet worden aangescherpt als het onderwijs kinderen en 
jongeren wil voorbereiden op burgerschap in een vrije, open samenleving. 
De auteurs pleiten vanuit een liberaal perspectief voor bewustheid van de 

vele vaak impliciete waarden en normen in het onderwijs en het curriculum. 
Burgerschapsvorming is voor een belangrijk deel een proces van socialisatie (de wijze waarop 
jongeren deel worden van tradities en praktijken) en subjectificatie (de wijze waarop jongeren 
leren omgaan met hun persoonlijke vrijheid). De auteurs gaan hier dieper op in en onderzoeken 
hoe deze begrippen in verhouding staan tot het risico van indoctrinatie. Vervolgens wordt aan 
de hand van enkele casussen een voorbeeld gegeven van de verschillende niveaus van het 
onderwijs (micro tot macro) die de burgerschapsvorming van jongeren kunnen beïnvloeden. Er 
wordt beargumenteerd hoe burgerschapsvorming van micro- tot macroniveau het beste vorm 
kan krijgen. Ten slotte zijn enkele aanbevelingen geformuleerd voor leraren, schoolleiders, 
lerarenopleidingen en onderwijsbeleid.  

Een grondwet voor onze klas of school : handleiding voor 
de leraar / [s.n.]. - Brussel: De Kracht van je Stem, 2020. 
- 38 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-

klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/opdracht-een-grondwet-voor-onze-klas-school  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 gron 

'Een Grondwet voor onze klas (of school)' is een methodiek waarmee je met de klas kunt 
werken aan burgerschapscompetenties, een van de sleutelcompetenties in de eindtermen. De 
methodiek vertrekt van de klassituatie en legt nadrukkelijk de link met de samenleving en met 
de fundamentele waarden van onze democratie. De klassituatie is het beginniveau: het gaat 
hier om waarden en afspraken om in de klas samen te leven. De methodiek evolueert naar een 
complexer niveau naarmate de link gelegd wordt naar de samenleving en de actualiteit.  

Ik doe mee / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2018. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963256: 15,00 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 ikdo 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 
serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een 

opstap naar zelfstandigheid. In dit deel gaat het over participatie aan de samenleving. Meedoen 
is bijvoorbeeld hallo zeggen tegen je buren, je afval in de vuilnisbak gooien, bloed doneren...De 
samenleving is van ons allemaal en we zijn er samen verantwoordelijk voor.  

https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/opdracht-een-grondwet-voor-onze-klas-school
https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/opdracht-een-grondwet-voor-onze-klas-school
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De kracht van je stem : informatiemap over democratie, burgerzin en 
politiek / Van den Bremt, educatieve dienst Vlaams Parlement; Baeten, 
P.; Decoster, F.; Deschouwer, K.; Deweerdt, M.. - Brussel: Vlaams 
Parlement, 2020. - 241 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 krac 

Het onderwijs heeft een centrale rol in zowel het bijbrengen van de 
noodzakelijke kennis over de politieke besluitvorming en instellingen, als 
het ontwikkelen van burgerschapscompetenties bij de leerlingen. Het 

didactisch materiaal van De Kracht van je Stem ondersteunt leerkrachten om op school te 
werken aan democratisch burgerschap in de derde graad basisonderwijs en alle graden van het 
secundair onderwijs. Deze informatiemap biedt inhoudelijke en historische 
achtergrondinformatie voor leerkrachten die werken met het lesmateriaal. Alle thema's die 
daarin aan bod komen, worden hier nader toegelicht: 1. mensen- en kinderrechten; 2. 
democratie en rechtsstaat; 3. verkiezingen en partijen; 4. overheden en instellingen.  

Bomaco : Play Share Care / Mini-onderneming Bomaco Heilig Hart College Tervuren. - 
Wezembeek-Oppem: Bomaco, 2020. - linnen zak met 54 speelkaarten, 100 letters, 
handleiding (NL-FR-EN): 17,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 boma 

Voor hun mini-onderneming bedachten leerlingen een spel waarmee ze willen bijdragen tot de 
integratie van migrantenjongeren. Doel van het spel is het bevorderen van sociaal contact, 
dialoog en kennis van de samenleving. Het spel is grotendeels gebaseerd op kaarten die 
representatief zijn voor de Belgische cultuur, economie en taal. De kaarten zijn onderverdeeld 
in de thema's sport, politiek, economie, eten, cultuur en belangrijke steden. Elke kaart bevat 
aan de voorkant een foto en aan de achterkant een korte statement (in het Nederlands, Frans 
en Engels) in verband met de afbeelding. Elke speler probeert met scrabble-letters een woord 
te maken dat voor haar of hem iets te maken heeft met de afbeelding. De deelnemers moeten 
gealfabetiseerd zijn en voldoende Nederlands, Frans of Engels kennen om woorden te kunnen 
maken met losse letters en te kunnen praten over de thema's.  

Geld / Sirdeshpande, Rashmi; Hayes, Adam; Hardeman, Leonie. - 
Haarlem: Gottmer, 2020. - 159 p.. - ISBN: 978-90-257-7393-9: 
14,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 geld 

Cash, poen, money, doekoe ... Geld heeft allerlei namen, wordt 
overal ter wereld gebruikt en we hebben er elke dag mee te 
maken. Toch is geld soms best ingewikkeld. Dit boek beschrijft de 
evolutie van geld: van ruilhandel tot bitcoin. Je leest wat geld 

eigenlijk is en hoe je het voor jou kunt laten werken, of je het nu verdient, uitgeeft, leent, spaart, 
investeert of weggeeft.  
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Van klein tot groots : Rosa Parks / Kaiser, Lisbeth; Antelo, Marta; 
Schoehuys-Blaak, Antje. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2020. - [26] 
p.. - ISBN: 978-90-5116-783-2: 14,50 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 vank 

Met de serie 'Van klein tot groots' ontdekken kinderen de 
levensverhalen van belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis. Dit 
deel gaat over Rosa Parks die opgroeide in Alabama waar ze al op jonge 

leeftijd leerde om voor zichzelf op te komen. Rosa werd burgerrechtenactiviste. Met haar moed 
en waardigheid bracht ze een beweging op gang die een einde zou maken aan de 
rassenscheiding in de Verenigde Staten.  

 
Heimat : terug naar het land van herkomst / Krug, Nora; Pieters, Inge. - 
Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2018. - [284] p.. - ISBN: 978-94-6003-888-
4: 25,00 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.4 heim 

In een combinatie van graphic novel, familieplakboek en 
onderzoeksjournalistiek vertelt Nora Krug het verhaal van haar leven: hoe 
er een schaduw van de holocaust over haar leven hing omdat ze Duitse 

was, haar jeugdjaren in Duitsland doorbracht, en al haar grootouders Wereldoorlog II hadden 
meegemaakt. Al de jaren nadat ze naar de Verenigde Staten geëmigreerd waren, werd er 
echter niet over gepraat. Ze keert terug naar Duitsland, gaat in gesprek met haar familieleden, 
en ontrafelt de geschiedenis van haar familie en haar roots.  

 
Allemaal digitaal / Boudry, Elke; Mommerency, Zara; 
Demeulenaere, Andy; Van Hoecke, Laure; Le Compte, Alenka. - 
Brussel: Mediawijs, 2020. - 29 p.. - (Mediawegwijzer) 
URL: https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-allemaal-
digitaal  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 alle 

Deze Mediawegwijzer biedt lokale besturen en scholen een 
houvast om digitale uitsluiting en e-inclusie aan te pakken. Het 

magazine ontkracht enkele mythes over digitale uitsluiting, laat getuigen aan het woord, geeft 
tips voor het opzetten van een e-inclusie-initiatief voor verschillende doelgroepen en biedt 
bouwstenen voor een e-inclusiebeleid. Achterin het magazine vind je nuttige organisaties, 
websites en apps. De mediawegwijzer is ook digitaal beschikbaar.  

https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-allemaal-digitaal
https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-allemaal-digitaal
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Het privacy ABC / Heyman, Rob; De Wolf, Rolf; De Geest, Caroline. - 
Brussel: Mediawijs, 2019. - veelv. gepag.. - (Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-privacy-abc  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 priv 

De Mediawegwijzer Het Privacy ABC geeft leerkrachten een leidraad om in 
de klas te werken aan privacy-bewustzijn. De basis daarvoor vormt de 
Europese privacywet, de GDPR (General Data Protection Regulation) of 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming. De publicatie is ook digitaal beschikbaar.  

Dit was het nieuws / Hermans, Sanne; Pieters, Bert; Baetens, 
Yana; Denoo, Maarten. - Leuven: imec vzw, 2020. - 41 p.. - 
(Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 ditw 

Vandaag is er 24/7 en overal nieuws, via diverse media. Er is veel nieuws en het is niet altijd 
eenvoudig om door de bomen het bos te zien. Er is niet één manier van nieuws checken. 
Daarom is het belangrijk om rond nieuws en informatiegeletterdheid te werken met kinderen 
en jongeren, zodat ze er kritisch en bewust mee leren omgaan. Deze mediawegwijzer geeft 
inzicht in nieuws en hoe jongeren ermee omgaan, en reikt enkele handvatten aan voor in de 
klas.  

EDUbox Sociale Media achter de schermen / VRT NWS. - 
Brussel: Mediawijs, 2020. - 4 x edubox met 
bewaaromslag, 26 fiches, 32 kaartjes Take one for the 
team; 2 posters 
Doelgroep: 12-16 jaar  
URL: 

https://mediawijs.be/sites/default/files/project/03_edubox_-
_sociaal_mediawijs_digitaal_compleet.pdf  
URL: https://medium.com/eduboxvrt/edubox-sociale-media-handleiding-voor-de-leerkracht-
docent-of-professor-d5a9eabd0ff0  
URL: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/29/edubox-sociale-media/sociale-media-
interactieve-les/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 edub 

Een EDUbox is een educatieve tool om jongeren op een andere manier te laten kennismaken 
met verschillende maatschappelijke thema's. De EDUbox sociale media is hoofdzakelijk bedoeld 
voor de eerste graad secundair onderwijs. Leerlingen staan eerst stil bij de veelheid aan sociale 
media en bij de oorzaak van de populariteit van platformen als TikTok, YouTube en Instagram. 
Vervolgens leren ze op welke drie principes sociale media zijn gebaseerd en onderzoeken ze de 
impact van sociale media op lichaam en geest. In een zelftest ontdekken leerlingen hoe 
verknocht ze zijn aan sociale media. Tenslotte worden enkele tools meegegeven die jongeren 
kunnen helpen bewuster met sociale media om te gaan. De EDUbox sociale media is op twee 
manieren te gebruiken. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag 

https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-privacy-abc
https://mediawijs.be/sites/default/files/project/03_edubox_-_sociaal_mediawijs_digitaal_compleet.pdf
https://mediawijs.be/sites/default/files/project/03_edubox_-_sociaal_mediawijs_digitaal_compleet.pdf
https://medium.com/eduboxvrt/edubox-sociale-media-handleiding-voor-de-leerkracht-docent-of-professor-d5a9eabd0ff0
https://medium.com/eduboxvrt/edubox-sociale-media-handleiding-voor-de-leerkracht-docent-of-professor-d5a9eabd0ff0
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/29/edubox-sociale-media/sociale-media-interactieve-les/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/29/edubox-sociale-media/sociale-media-interactieve-les/
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gaan met behulp van fiches, gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik. De EDUbox kan ook 
individueel doorlopen worden dankzij de interactieve onlineles. Het pakket in de docAtlas-
collectie bevat 4 EDUboxen die elk kunnen ingezet worden in een groepje van 3 à 5 leerlingen. 
Bij het pakket zitten 2 posters met richtlijnen voor jongeren rond sociale media.  

Hartjes en bommen / Slegers, Marlies; Brulot, Heleen. - Tilburg: Zwijsen, 
2020. - 124 p.. - ISBN: 978-90-487-3750-5: 13,50 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 hart 

Deel uit de reeks 'Lees je digiwijs' voor lezers vanaf 9 jaar. Dit verhaal gaat 
over sociale media, sociale (online) druk, vloggers en influencers. Met 
vooraan een begrippenlijst en in kaders uitleg van belangrijke begrippen 

over digitale geletterdheid, zodat de lezer meer over dit onderwerp te weten komt.  

 Sociale media op school / Hermans, Sanne; Van Hoecke, 
Laure. - Leuven: imec vzw, 2019. - 29 p.. - 
(Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 9-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 soci 

Deze mediawijzer biedt scholen en leerkrachten houvast 
voor het efficiënt en effectief gebruik van sociale media. De publicatie beschrijft het sociale 
mediagebruik van jongeren buiten en in de school, de leerkansen en uitdagingen die sociale 
media bieden, hoe je als leerkracht sociale mediawijzer wordt, wat de componenten zijn van 
een sociale mediabeleidsplan in de school. De publicatie sluit af met een beschrijving van enkele 
mediawijze lespakketten en interessante websites.  

 
Jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit / Van den 
Bossche, Sara; Klomberg, Anne. - Utrecht: Eburon, 2020. - 179 p.. - 
ISBN: 978-94-6301-286-7: 22,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 jeug 

Dit boek zoomt in op de etnisch-culturele diversiteit in de Nederlandse 
jeugdliteratuur. Opvallend is dat er op dat vlak weinig verscheidenheid 
is. De auteurs onderzoeken hoe jeugdboeken gebruikt kunnen worden 
om over diversiteit en inclusiviteit na te denken - ook in de wereld 
buiten het boek. Ze zien hierbij niet alleen een rol weggelegd voor 
auteurs en uitgeverijen, maar ook voor lezers. Het is belangrijk dat lezers 

'cultuurkritisch' geletterd worden. De publicatie reikt handvatten aan om de (impliciete) 
culturele denkbeelden in jeugdboeken te leren herkennen en kritisch te bevragen. Bedoeld 
voor bemiddelaars in het veld van de jeugdliteratuur zoals leerkrachten (in opleiding), 
bibliothecarissen, leesbevorderaars, opvoeders, etc. Kortom, voor alle denkbare bemiddelaars 
die op dagelijkse basis bepalen welke boeken kinderen in handen krijgen en daarmee invloed 
uitoefenen op het zelf- en wereldbeeld van die kinderen.  
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Roll the Dice : a Virtual Intercultural Simulation / Kimmig, 
Michael. - [S.l.]: michaelkimmig.eu, 2020. - handleiding (6 
p.) 
Doelgroep: 15+  
URL: http://michaelkimmig.eu/roll-the-dice-bringing-
intercultural-simulations-

online/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork  
URL: https://freeonlinedice.com  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 roll 

Dit online simulatiespel is gebaseerd op het spel Barnga. Tijdens het spel ervaren de 
deelnemers een cultuurschok doordat ze merken dat - ondanks vele schijnbare 
overeenkomsten - de andere spelers dingen op een verschillende manier doen. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers deze verschillen leren zien en ermee leren omgaan om effectief 
te kunnen functioneren en communiceren. In deze virtuele versie, gespeeld in breakout rooms, 
blijken kleine verschillen (in spelregels) al voldoende om verwarring en chaos te creëren. 
Doordat ze zich in een virtuele omgeving bevinden, voelen de spelers zich mogelijk nog sneller 
verloren. Tijdens de nabespreking (via chat) wordt ingegaan op de gevoelens van de 
deelnemers, hun eerste reacties, de strategieën die ze hebben gebruikt om met de situatie om 
te gaan, en wordt er gepolst naar gelijkenissen en verschillen met het echte leven.  

All aboard : Chiro voor iedereen / Borremans, Silke. - Antwerpen: 
Chirojeugd Vlaanderen, 2017. - brochure (19 p.), 10 
diversiteitsfiches, kaartspel 
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 alla 

In de brochure vind je praktische tips over wat je kunt doen om 
iedereen bij je werking te betrekken en wie daarbij kan helpen. Het eerste deel bevat een kort 
en simpel stappenplan om met diversiteit in de Chirogroep om te gaan. Deel twee gaat na hoe 
je actief aan de slag kan om de Chirogroep nog diverser en toegankelijker te maken. Deel drie 
biedt een overzicht van de handvaten en hulpmiddelen die je ter beschikking hebt om aan 
diversiteit te werken. De diversiteitsfiches in de achterflap van de brochure bevatten 
informatie, concrete tips en spelideeën voor kinderen met speciale noden. Er zijn 10 
verschillende fiches: culturele diversiteit, financiële armoede, fysieke beperking, auditieve 
beperking, adhd, autismespectrum, gender- & seksualiteit, anderstaligheid & meertaligheid, 
mentale beperking, visuele beperking. Met het kaartspel kan je het thema diversiteit op een 
speelse manier bespreekbaar maken in je leidingsploeg.  

 

 

 

http://michaelkimmig.eu/roll-the-dice-bringing-intercultural-simulations-online/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork
http://michaelkimmig.eu/roll-the-dice-bringing-intercultural-simulations-online/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork
http://michaelkimmig.eu/roll-the-dice-bringing-intercultural-simulations-online/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=linkedin&utm_source=socialnetwork
https://freeonlinedice.com/
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Rosa & Robin: Rood vind ik het allermooist! / Berebrouckx, Annemie. - 
Antwerpen: Klavertje vier, 2019. - 32 p.. - ISBN: 978-94-032-1390-3: 
13,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 rosa 

Rood vind ik het allermooist! is een poëtisch verhaal over de kleuren. En 
over dat iedereen anders is. Schoonheid zit niet alleen in de grote, maar 
ook in de kleine dingen. De glow in het dark aan het einde van het boek 
zorgt voor een extra gelaagdheid in een verhaal dat gaat over het mooie 

zien in alles en het aanvaarden van jezelf.  

Wereldwijven : vrouwen die de wereld naar hun hand zetten. 1 / Bagieu, 
Pénélope; Woudt, Martine. - Amsterdam: Scratch, 2018. - 141 p.. - ISBN: 
978-94-92117-70-0: 28,70 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 were 

Stripboek met vijftien korte biografieën van onafhankelijke vrouwen met 
lef van over de hele wereld. Elk zetten ze op hun eigen manier, in hun 
eigen tijd, de wereld naar hun hand. Delia Akeley was de eerste vrouw die 

het Afrikaanse continent doorkruiste. Joséphine Baker bracht de charleston naar Europa en 
zette zich in voor burgerrechten. Annette Kellerman bevrijdde de vrouw uit haar Victoriaanse 
badkostuum. En Wu Zetian werkte zich op van concubine tot keizerin.  

Wereldwijven : vrouwen die de wereld naar hun hand zetten. 2 / Bagieu, 
Pénélope; Woudt, Martine. - [Amsterdam]: Scratch, 2019. - 163 p.. - 
ISBN: 978-94-92117-89-2: 28,70 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 were 

Ook dit tweede deel van Wereldwijven bevat vijftien korte biografieën in 
stripvorm over inspirerende vrouwen die de wereld naar hun hand 
zetten. Afghaanse rapper en activiste Sonita, negentiende-eeuwse 
onderzoeksjournaliste Nellie, schrijfster-componiste Betty Davis en 

Phulan, boevenkoningin en symbool van de onderdrukten in India: deze vrouwen lieten zich 
door niets en niemand tegenhouden.  

Waar is Zonnie? / Geus, Mireille. - Amsterdam: Anne 
Frank Stichting, 2020. - handleiding + voorleesverhaal 
(29 p.), werkbladen (19 p.), gouden tips docent (2 p.) 
Doelgroep: 7-10 jaar  
URL: 

https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/165/waar-is-zonnie-voorleesverhaal-over-
vriendschap-en/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 waar 

https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/165/waar-is-zonnie-voorleesverhaal-over-vriendschap-en/
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/165/waar-is-zonnie-voorleesverhaal-over-vriendschap-en/
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Waar is Zonnie? is een voorleesverhaal over vriendschap en samenleven voor kinderen van het 
3e en 4e leerjaar. Via het verhaal maken leerlingen indirect contact met mensen met 
verschillende achtergronden, zien ze een positieve vriendschap ontstaan tussen kinderen met 
onderlinge verschillen, en denken ze na over hun eigen negatieve vooroordelen of 
vooroordelen die leven in hun eigen omgeving. Aan de hand van de opdrachten leren leerlingen 
over de werking van een eerste indruk en stereotypen, ontwikkelen ze manieren om hun eigen 
en de belangen van anderen te behartigen, en ook om uitsluiting, discriminatie en ongelijke 
behandeling te herkennen en benoemen. De illustraties bij het verhaal kunnen in een 
digibordpresentatie afgespeeld worden tijdens het voorlezen. In de kantlijn vind je instructies 
en vragen ter bespreking. Voor elk hoofdstuk van het voorleesverhaal zijn er werkbladen die 
kunnen worden ingevuld door de leerling. De werkvormen zijn gebaseerd op het didactisch 
model denken, uitwisselen en delen.  

Antiracist Baby / Kendi, Ibram X.; Lukashevsky, Ashley. - New York: 
Kokila, 2020. - [22] p.. - ISBN: 978-0-593-11041-6: 7,45 EUR  
Doelgroep: 5+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 anti 

Kartonboekje over antiracisme. De auteur wilde een tool creëren 
waarmee ouders en opvoeders met jonge kinderen kunnen praten 
over racisme nog voor die het kunnen begrijpen, zodat ze 
vertrouwd geraken met het fenomeen en er geen taboes rond 

bestaan. De vrolijke cartoonachtige afbeeldingen tonen een grote diversiteit aan mensen. De 
(Engelstalige) tekst op rijm verduidelijkt de negen stappen naar een gelijkwaardige 
samenleving. De gebruikte begrippen en woordenschat zijn te moeilijk voor heel jonge 
kinderen. Omdat het boekje het begrip antiracisme goed definieert en verklaart, kan het 
interessant zijn voor jongeren en volwassenen.  

Discriminatie / Tanja, Jaap. - Amsterdam: Athenaeum, 2019. - 144 p.. - 
(Elementaire deeltjes). - ISBN: 978-90-253-1054-7: 9,99 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 disc 

In deze goed leesbare verhandeling komen de uiteenlopende gronden 
waarop en vormen waarin discriminatie kan plaatsvinden aan bod. De 
auteur staat ook uitgebreid stil bij wat we ertegen kunnen doen.  

 

Dochter van de dekolonisatie / Nsayi, Nadia. - Berchem: EPO, 2020. - 220 p.. 
- ISBN: 978-94-6267-178-2: 19,90 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 doch 

Politicologe Nadia Nsayi verweeft in 'Dochter van de dekolonisatie' haar 
persoonlijke levenservaring als Belgische met Congolese roots met de 
geschiedenis van de Belgische koloniale periode, waar zij op terugblikt met 
haar eigen familiale voorgeschiedenis als leidraad. Zij blikt ook vooruit. De 

auteur roept op om bij te dragen aan de dekolonisatie van de mens en de samenleving. Ze staat 
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stil bij vier soorten acties in de cultuursector (publieke ruimte en musea), op het vlak van 
educatie (onderwijs en media), in de sociaal-economische sector (arbeidsmarkt) en op 
internationaal niveau (ontwikkelingssamenwerking en handelsrelaties). Ze pleit voor een actief 
en constructief anti-racismebeleid, door bijvoorbeeld de antidiscriminatiewetgeving te 
verstrengen en sociale mediakanalen aansprakelijk stellen voor de publicatie van racistische en 
discriminerende commentaren. Dit boek kan dienen als een bundeling van lessen koloniale en 
postkoloniale geschiedenis voor het onderwijs.  

 Kinderen en racisme : een handreiking voor opvoeders, 
onderwijzers en (groot)ouders / Bos, Mark; Bosch, Fleur. - 
Amsterdam: Humanistisch Verbond, 2020. - 26 p. 
Doelgroep: 6-16 jaar  
URL: https://tinyurl.com/yxgva8l2  

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 kind 

Deze handreiking wil mensen met een pedagogische rol inspireren om kinderen en jongeren 
een antiracistische houding aan te leren. Het uiteindelijke doel is een inclusieve samenleving, 
gebaseerd op universele mensenrechten, mét ruimte voor verschil. De handreiking biedt tips 
rond de houding van de pedagogische begeleider, suggesties voor het bespreken van en 
nadenken over racisme met verschillende leeftijdsgroepen en tal van inspiratiebronnen.  

 
 Around the world : magnetische wereldkaart / 
Juratoys. - Tielt: De Speelbode, 2015. - houten 
magneetbord (77 x 46 cm), 89 houten 
magneetfiguren. - ISBN: 3700217355043: 47,00 
EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 magn 

Wereldkaart met magnetische puzzelstukken van 
een land of regio, voorzien van de naam, de 

hoofdstad en een illustratie. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar.  

Samen hier : wijs worden uit de wereld / Jeffers, Oliver; Algera, 
Marjolein. - Utrecht: Uitgeverij De Fontein Jeugd, 2018. - 44 p.. - 
ISBN: 978-90-261-4656-5: 13,99 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 same 

Dit liefdevolle boek maakte Oliver Jeffers direct na de geboorte van 
zijn zoon. Zijn boodschap is universeel: Welkom op aarde. Dit kan een 
verwarrende plek zijn, vooral als je er nog maar net bent. Dit boek 

kan je gids zijn bij de start van je reis. Je zult zelf nog veel meer ontdekken. De wereld kan heel 
ingewikkeld zijn, maar eigenlijk is het ook allemaal heel simpel: je hoeft alleen maar aardig te 
zijn.  

https://tinyurl.com/yxgva8l2
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 De wereld in met aardrijkskunde / Adang, Anouk; Blankman, Marian. - 
Bussum: Coutinho, 2020. - 203 p.. - ISBN: 978-90-469-0714-6: 31,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: http://www.coutinho.nl/dwima-vakinhoud  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 were 

Met behulp van de uitgave 'De wereld in met aardrijkskunde' kunnen 
(toekomstige) leerkrachten basisonderwijs hun leerlingen geografisch 
besef bijbrengen, waardoor zij de wereld om hen heen beter leren kennen 
en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, kritische wereldburgers. De 

uitgave bestaat uit twee delen die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn: een vakinhoudelijk 
en een vakdidactisch deel. In het ene deel staat de didactiek centraal. Met behulp van vaste 
bouwstenen leren studenten hoe zij aardrijkskundelessen kunnen vormgeven. Zo is er onder 
andere aandacht voor lesgeven in kaartvaardigheden, lesgeven in de schoolomgeving, 
onderzoekend leren en lesgeven over andere culturen. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal 
voorbeeldlessen. Het vakinhoudelijk deel richt zich op de inhoud van het vak aardrijkskunde. In 
vier blokken van drie hoofdstukken worden verschillende thema's uitgewerkt uit de kennisbasis 
aardrijkskunde voor de pabo. Bovendien zijn er verdiepende vraagstukken en begrippenlijsten 
opgenomen. Op de website van de uitgever vind je online studiemateriaal bij het boek.  

De complexe relatie tussen België en Congo : een verhaal van kolonisatie, 
beeldvorming en dekolonisatie : digitaal educatief pakket voor 3e graad 
secundair onderwijs ASO, TSO, KSO / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 146 p. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://tinyurl.com/yxe5k8pg  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD comp 

Dit pakket voor de 3e graad secundair onderwijs behandelt het koloniale verleden en trekt de 
lijn door naar de hedendaagse samenleving. Het pakket is vakoverschrijdend opgevat, zodat 
leerkrachten over verschillende disciplines heen het onderwerp kunnen belichten. In 
achtereenvolgens een lesuur Nederlands, een lesuur Geschiedenis en een lesuur Humane 
Wetenschappen (of een bijkomend lesuur Geschiedenis / Nederlands /...) maken de leerlingen 
aan de hand van bronmateriaal kennis met de gedeelde geschiedenis van Congo en België. Ze 
leren wat kolonialisme inhoudt en welke sporen van de kolonisatie nog steeds terug te vinden 
zijn in onze hedendaagse samenleving. Vervolgens gaan ze dieper in op het aspect 
beeldvorming. De lessenreeks wordt afgesloten met een debat en mogelijkheden om de 
samenleving te dekoloniseren.  

Congo : kolonialisme en beeldvorming : digitaal educatief pakket basisonderwijs 3e graad / 
[s.n.]. - Gent: Liberas, 2020. - 48 p. 
Doelgroep: 11-12 jaar  
URL: 

http://www.liberaalarchief.be/afb/digitaal%20educatief%20aanbod_Congo_3de%20graad%2

http://www.coutinho.nl/dwima-vakinhoud
https://tinyurl.com/yxe5k8pg
http://www.liberaalarchief.be/afb/digitaal%20educatief%20aanbod_Congo_3de%20graad%20lager%20onderwijs.pdf
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0lager%20onderwijs.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD cong 

Dit pakket voor de 3e graad lager onderwijs behandelt het koloniale verleden en trekt de lijn 
door naar de hedendaagse samenleving. In drie lesuren maken de leerlingen aan de hand van 
bronmateriaal kennis met de gedeelde geschiedenis van Congo en België. Ze leren wat 
kolonialisme inhoudt en welke sporen van de kolonisatie nog steeds terug te vinden zijn in onze 
hedendaagse samenleving. Vervolgens gaan ze dieper in op het aspect beeldvorming en 
vooroordelen. De lessenreeks wordt afgesloten met een creatieve opdracht. Vooraan in het 
pakket vind je de eindtermen/onderwijsdoelen waaraan je met dit pakket kan werken.  

Congo 1876-1914 : veroverd, bezet, gekoloniseerd / Etambala, Mathieu 
Zana. - Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2020. - 463 p.. - ISBN: 978-90-
5615-514-8: 39,90 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD cong 

Mathieu Zana Etambala dook in de archieven en vond verrassend nieuw 
materiaal over de geschiedenis van de kolonisatie van Congo. Hij laat 
mensen van toen aan het woord aan de hand van citaten uit brieven, 

dagboeken rapporten en reisverslagen. Hij schetst hoe Leopold II op verschillende tijdstippen 
andere methodes hanteerde om zijn doel te bereiken. Sleutelwoorden waren altijd geldgewin, 
machtsmisbruik, geweld, misprijzen voor de lokale bevolking en hun cultuur.  

Koloniaal Congo : een geschiedenis in vragen / Goddeeris, Idesbald; Lauro, 
Amandine; Vanthemsche, Guy. - [Antwerpen]: Polis, 2020. - 431 p.. - ISBN: 
978-94-6310-522-4: 27,50 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD kolo 

Dit boek presenteert de huidige wetenschappelijke inzichten en 
onderzoeksresultaten over de koloniale geschiedenis van Congo. Je krijgt 
inzicht in de geschiedenis van de Onafhankelijke Congostaat en van 

Belgisch-Congo aan de hand van concrete vragen zoals 'Hoe werkte het autocratisch bestuur 
van Leopold II en wat weten we over de slachtoffers?', 'Wat was de impact van het kolonialisme 
op de natuur van Congo?', 'Gaven missionarissen het kolonialisme een menselijker gelaat?', 
enz.  

 Wit-zwart in zwart-wit : samen en toch apart : foto's en verhalen uit 
Belgisch-Congo / Van Damme, Paul; Vanhee, Michiel. - Gent: 
Borgerhoff & Lamberigts nv, 2020. - 199 p.. - ISBN: 9789463932264: 
49,95 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD wit- 

Tijdens de periode dat Congo een Belgische kolonie was, werden er 
honderdduizenden foto's genomen. Dit boek bundelt foto's uit 
binnenlandse en buitenlandse archieven rond het thema 'de 

verhouding tussen blank en zwart, samen op de foto'. De auteur verbond die foto's met 

http://www.liberaalarchief.be/afb/digitaal%20educatief%20aanbod_Congo_3de%20graad%20lager%20onderwijs.pdf
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verhalen en duiding - ze vertegenwoordigen immers de feiten, het tijdsbeeld, het 
superioriteitsgevoel van de kolonisator en de schrijnend ongelijke verhoudingen.  

Weergaloze kunst : betoverende objecten uit het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika / Volper, Julien. - Kontich: BAI, 2018. - 176 p.. - 
ISBN: 978-90-8586-775-3: 45,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 weer 

Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van de tijdelijke 
tentoonstelling bij de opening van het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika op 8 december 2018. Het bevat beschrijvingen van 77 belangrijke 

werken uit de collectie van het KMMA, afkomstig uit Congo en andere Midden-Afrikaanse 
landen zoals Angola en Gabon.  

Culture smart! China : the essential guide to customs & culture / Flower, 
Kathy. - London: Kuperard, 2017. - 168 p.. - ISBN: 978-1-85733-854-6: 
11,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN cult 

De Engelstalige Culture Smart!-gidsen geven toeristen en zakenlieden 
belangrijke informatie met betrekking tot de cultuur van alledag in het land 
van bestemming. Anders dan in de gebruikelijke reisgidsen wordt de lezer 

in deze reeks bijgespijkerd op het gebied van omgangsvormen, normen en waarden, hoe zich 
te gedragen en wat verwacht mag worden op zakelijk en sociaal gebied. Deze gids gaat over 
China en de gewoonten en eigenaardigheden van de Chinezen.  

 For Sama / Al-Kateab, Waad; Watts, Edward. - [S.l.]: Periscoop film, 2020. 
- 1 dvd 95 min.. - ISBN: 5051083161732 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 SYR fors 

For Sama is een brief van een moeder aan haar kind en biedt een intieme 
en hartverscheurende blik van binnenuit op het Syrische conflict. De film 
is Arabisch gesproken, ondertiteling beschikbaar in het Nederlands en het 
Frans. De lesmap van J.E.F voor de 3e graad secundair onderwijs zoomt in 

op de productie van de film, de thematiek en de verhaallijn, en geeft daarnaast filmtechnische 
duiding. De lesmap is doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

 Anansi de spin en de gulzige tijger / Cudogham, Iven; Pol, Jelle. - 
Haarlem: Gottmer, 2020. - [32] p.. - ISBN: 978-90-257-7240-6: 
13,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 anan 

Eerste deel in een prentenboekenserie over de ondeugende spin 
Anansi en zijn vrienden in het woud waarin jonge kinderen de 
boodschap krijgen dat klein en slim niet onder doet voor groot en 
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sterk. Als Anansi zijn leeggeplunderde koelkast en de grote pootafdruk voor zijn deur ziet, weet 
hij dat Tijger al het lekkere eten van Anansi en zijn vrienden heeft opgegeten. Anansi bedenkt 
een sluw plannetje om Tijger op zijn plek te zetten.  

 Naima is hier nieuw / Leisink, Carolijn; Schneider, Anne. - Hasselt: Clavis, 
2020. - 75 p.. - ISBN: 978-90-448-3815-2: 19,95 EUR  
Doelgroep: 4-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 naim 

30 voorleesverhaaltjes voor kinderen vanaf 4 jaar. Naima komt samen met 
haar moeder in Nederland wonen, nadat ze gevlucht zijn voor een oorlog. 
Later mag haar broer ook naar Nederland komen. Opa woont nog in hun 
oude land, met hem kan ze skypen. Naima leert allemaal nieuwe kinderen 

kennen, waaronder Anwer. Dit wordt haar beste vriend. Naima leert ook heel wat bij over de 
Nederlandse taal en gewoonten. Tegelijkertijd bieden de verhalen een kijkje in de Islamitische 
cultuur. Op Youtube kan je de voorgelezen verhalen beluisteren in veel verschillende talen.  

Russische sprookjes / Thé Tjong-Khing. - Haarlem: Gottmer, 2020. - 167 
p.. - ISBN: 978-90-257-7280-2: 19,99 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 russ 

Rusland heeft een rijke vertelcultuur, waarin de verhalen zo divers zijn 
als het land groot is. Thé Tjong-Khing verzamelde 14 prachtige verhalen 
om in klare taal en met spannende illustraties na te vertellen. Geschikt 
om voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar.  

 Geestelijke stromingen geven / van Remundt, Jos; Boon-Jansen, 
Marleen. - Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2015. - XII, 228 p.. - 
ISBN: 978-90-232-5308-2: 43,OO EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: http://www.lerarencampus.nl  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 gees 

Dit handboek biedt handvatten om levensbeschouwelijke 
ervaringen en tradities in het basisonderwijs te bespreken. Het wil 

bij de leerkracht en de leerlingen empathie, autonomie, betrokkenheid, interculturele en 
levensbeschouwelijke communicatie, ontwikkeling in kennis en inzicht in elkaars 
levensbeschouwingen bevorderen. Leerlingen kunnen kennis maken met verhalen, symbolen 
en rituelen van uiteenlopende geestelijke stromingen, door de ogen van een ander. Het boek 
biedt inzicht in de verschillende religies en levensbeschouwingen aan de hand van 6 
levensvragen waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals: 'Wie is de mens?' en 'Wat is goed en 
kwaad?'. Iedere vraag wordt belicht volgens dezelfde structuur: Waarom? Daarom! Doen! 
waarbij de praktijk volgt uit de theorie. Het boek bevat ongeveer 40 lesvoorbeelden per graad 
en ruim 60 beschreven werkvormen, voldoende voor een les per week. lessen kunnen al 
gegeven worden vanaf een kwartier en zijn, in geval van uitgebreidere lessen, eenvoudig op te 
splitsen. Vaak kun je de lessen integreren met taal- en woordenschatlessen. De bijbehorende 

http://www.lerarencampus.nl/
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praatplaten helpen om gesprekken met leerlingen op gang te brengen. Je kunt de praatplaten 
en aanvullende literatuur digitaal vinden via de site Lerarencampus.nl (gratis na het aanmaken 
van een account).  

Wat kan ik leren van de Boeddha? / Hannes, Tom. - Kalmthout: Polis, 2020. - 
287 p.. - ISBN: 978-94-6310-520-0: 20,00 EUR  
Doelgroep: 18+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.2 watk 

Aan de hand van 50 citaten leidt Tom Hannes je rond in de boeddhistische 
filosofie, waar essentieloosheid en verlichting centraal staan. Wat kan ik 
leren van de Boeddha? is het eerste deel in een reeks die filosofische 
tradities toegankelijk maakt voor het grote publiek.  

Donkere nacht van de ziel / Raes, Jessica. - Gent: Uitgeverij 
Gandaboeken, 2020. - 36 p.. - ISBN: 978-90-824958-8-1: 18,00 
EUR  
Doelgroep: 8-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 donk 

Dit spannende en griezelige verhaal is gebaseerd op een oud-Ierse 
volksvertelling waarin een smid zijn ziel verkoopt aan de duivel. Dit 
is de mythische geschiedenis over het ontstaan van de 

Halloweenpompoen: de Jack-o'-lantern. Tijdens de nacht van 31 oktober verlicht dit symbool 
nog steeds vele straten in onze westerse wereld.  

 
Migranten / Watanabe, Issa. - Amsterdam: Em. Querido's 
Uitgeverij, 2020. - [34] p.. - ISBN: 978-90-451-2491-9: 14,99 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 migr  

Als hun bos sterft moet een groep dieren noodgedwongen op zoek 
naar een nieuwe plek om te kunnen leven. Wat volgt is een reis vol 
onzekerheden, verdriet, honger en de gevaren van de zee. De 
gezichtsuitdrukkingen van de dieren, de symboliek in het verhaal 

en de gebeurtenissen laten de harde werkelijkheid zien, maar vertellen ook een verhaal over 
saamhorigheid en hoop. Doordat het verhaal tekstloos is, kun je er je eigen verhaal bij maken 
en er gemakkelijk met kinderen over in gesprek gaan: wat gebeurt hier allemaal? Het 
prentenboek kan ook een hulpmiddel zijn om kinderen die zelf hebben moeten vluchten te 
laten praten over wat ze hebben meegemaakt.  
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 De spullen die we kopen / Amson-Bradshaw, Georgia. - Etten-Leur: Ars 
Scribendi, 2019. - 48 p.. - (Eco-bewust). - ISBN: 978-94-6341-528-6: 
19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 eco- 

Met de serie Eco-bewust leren kinderen van 9 tot 12 jaar welke invloed 
ons dagelijkse leven heeft op het milieu, de gezondheid van mensen en 
het leven van dieren. Met behulp van wetenschap, technologie en 'slim 

ontwerpen' ontdekken ze manieren om duurzamer te leven. Dit deel gaat over duurzame 
productie en consumptie. Leerlingen bedenken zelf oplossingen om minder te kopen en weg 
te gooien. Met achteraan in het boek een verklarende woordenlijst, verwijzingen naar nuttige 
boeken/websites, en een register.  

 Naar een nieuwe wereld : van verdeeldheid naar eenheid en 
verbondenheid / Habets, John. - [Tilburg]: Stichting WereldDelen, 2020. - 
112 pagina's. - ISBN: 978-90-820608-3-6: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 naar 

De auteur van dit boek wil de oude wereld, die in een diepe crisis verkeert, 
achterlaten om voluit te kiezen voor een nieuwe wereld. Het eerste deel 
beschrijft vooral de veelvoudige crisis die onze wereld treft: de 

economische 'groei met oogkleppen' die leidt tot milieuvervuiling, klimaatverandering, 
waterschaarste en waarvan de revenuen ongelijk zijn verdeeld. In deel twee, dat zich in 2035 
situeert, wordt de figuur van Johan geïntroduceerd. De lezer wordt meegenomen naar de 
wereld van morgen, die zich aan het ontwikkelen is, met waarden als (gelijk)waardigheid, 
solidariteit, samenwerking, verbondenheid en samen delen als uitgangspunt.  

Uitvinden! 101 toffe ideeën om de wereld beter te maken / Van den 
Berg, Itie; Middel, Anita. - [S.l.]: Eduforce, 2017. - 35 p.. - ISBN: 978-
94-92131-68-3: 13, 85 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 uitv 

Dit boek stimuleert kinderen vanaf ca. 9 jaar om een probleem te 
herkennen en er vervolgens onderzoek naar te doen, om uiteindelijk 
tot een ontwerp voor een oplossing te komen. Er staan veel kleine 

voorbeelden van goede ideeën in het boek. Soms ook ideeën van kinderen. Veel van die 
"uitvindingen" bieden een oplossing voor een ecologisch of sociaal-economisch probleem. De 
invalshoek is breed gehouden om uitvindingen niet alleen in de hoek van de technologie te 
zetten. De vijftien teksten kunnen ingezet worden voor begrijpend lezen. De motor van het 
lezen is dat kinderen belang hebben bij de informatie uit de tekst en vanuit een actieve, 
onderzoekende houding aan een tekst beginnen. Om welke uitvinding gaat het hier, welk 
probleem los je ermee op en hoe dan? De bijbehorende opdrachten zijn klaar om direct mee 
aan de slag te gaan.  
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 De huizen die we bouwen / Amson-Bradshaw, Georgia. - Etten-Leur: 
Corona Schoolsupport, 2020. - 48 p.. - (Eco-bewust). - ISBN: 978-94-
6341-529-3: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 eco- 

Met de serie Eco-bewust leren kinderen van 9 tot 12 jaar welke invloed 
ons dagelijkse leven heeft op het milieu, de gezondheid van mensen en 
het leven van dieren. Met behulp van wetenschap, technologie en 'slim 

ontwerpen' ontdekken ze manieren om duurzamer te leven. Dit deel gaat over het duurzaam 
ontwerpen en bouwen van woningen. Leerlingen bedenken zelf oplossingen om energieverlies 
te beperken en waterverspilling te voorkomen. Met achteraan in het boek een verklarende 
woordenlijst, verwijzingen naar nuttige boeken/websites, en een register.  

De steden waarin we wonen / Amson-Bradshaw, Georgia. - Etten-Leur: 
Corona Schoolsupport, 2019. - 48 p.. - (Eco-bewust). - ISBN: 978-94-
6341-527-9: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 eco- 

Met de serie Eco-bewust leren kinderen van 9 tot 12 jaar welke invloed 
ons dagelijkse leven heeft op het milieu, de gezondheid van mensen en 
het leven van dieren. Met behulp van wetenschap, technologie en 'slim 

ontwerpen' ontdekken ze manieren om duurzamer te leven. Dit deel gaat over hoe steden 
duurzamer gemaakt kunnen worden. Leerlingen bedenken zelf oplossingen voor een 'groenere' 
stad. Met achteraan in het boek een verklarende woordenlijst, verwijzingen naar nuttige 
boeken/websites, en een register.  

Klimaatschimmel : en de boodschap van het Coronavirus / 
Soebroto, Chris. - Almere: Chris Soebroto, 2019. - 47 p.. - ISBN: 
978-90-9032239-1: 12,50 EUR  
Doelgroep: 13+  
URL: https://www.klimaatschimmel.nl/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 klim 

Klimaatverandering, biodiversiteit, gezichtsherkenning, duurzaamheid, aardgas en Covid-19. 
Het boekje Klimaatschimmel legt uit wat deze onderwerpen met elkaar te maken hebben. Met 
een knipoog behandelt de auteur het serieuze thema klimaatverandering. Daarbij vergelijkt hij 
(de activiteiten van) de mens met een hardnekkige schimmel waar de aarde door geplaagd 
wordt. De nadruk ligt op samenwerken, analyseren, je mening vormen en actie ondernemen. 
Het boekje bevat een boekenlegger met QR-codes die verwijzen naar video's en websites die 
bij het verhaal horen. Je kan het boekje ook online lezen. De gelijknamige website biedt ook 
niet alledaagse lessen aan over klimaatverandering en aanverwante onderwerpen. Van het 
onderscheiden van nepnieuws tot de circulaire economie.  

https://www.klimaatschimmel.nl/


63 
 

 Waar zijn de rupsen? Klimaatspel / Vlaams kennis- en 
vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Vroente. 
- Brussel: MOS Departement Omgeving, [s.a.]. - grote 
box met handleiding en diverse materialen 
Doelgroep: 10-14 jaar  
URL: https://www.mosvlaanderen.be/klimaatspel-
waar-zijn-de-rupsen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 waar 

Aan de hand van dit spel komen leerlingen van de 3e graad lager onderwijs en de 1e graad 
buitengewoon secundair onderwijs meer te weten over factoren die mee de 
klimaatverandering bepalen. Het klimaatspel is opgedeeld in drie delen. Deel 1 begint met het 
verhaal 'waar zijn de rupsen' dat gecombineerd wordt met het 'nestenspel'. Hierin komen 
verschillende milieuproblematieken aan bod die gelinkt zijn met de klimaatverandering. Deel 2 
bestaat uit het klimaatspel met kennisvragen en doe-opdrachten over verschillende thema's 
die te maken hebben met de milieuproblematiek. Deel 3 geeft informatie over de gerelateerde 
eindtermen. De materiaalkoffer bevat de handleiding en het meeste benodigde materiaal, de 
spelbegeleider/leerkracht dient zelf nog een aantal materialen te voorzien. Je kan de 
handleiding alvast inkijken (downloaden) op de MOS-website. Daar vind je ook achtergrondinfo 
over het thema.  

 Zes graden / Lynas, Mark; Terlouw, Jan. - Berchem: Uitgeverij EPO, 2020. - 
382 p.. - ISBN: 978-94-6267-254-3: 19,95 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 zesg 

Dit boek laat zien hoe snel het klimaat verandert en beschrijft wat de 
gevolgen zijn van de opwarming van 1°C tot en met 6°C. Van orkanen tot 
stervend koraalrif en van verdrogend Amazonewoud tot hongersnood. Het 
is een geheel herziene versie van het boek uit 2008. De afgelopen twee 

decennia hebben wetenschappers veel onderzoek gedaan en nieuwe inzichten verworven. 
Mark Lynas vat vele honderden wetenschappelijke artikelen uitermate leesbaar en aangrijpend 
voor ons samen. Hij hoopt daarbij dat de inzichten ook doordringen tot ons politiek bestel.  

 Jommeke : de plasticjagers / Delzenne, Philippe; Nys, Jef. - Antwerpen: Ballon, 2020. - 48 p.. - 
ISBN: 978-94-6210-743-4: 6,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 jomm 

In dit 300-ste Jommeke-album gaat Jommeke de strijd aan tegen het 
overbodige plastic dat onze rivieren en oceanen teistert. Samen met 
professor Gobelijn wil hij een nieuwe plastic walvis ontwerpen, die plastic 
omzet in energie. Terwijl Gobelijn naarstig aan zijn nieuwe uitvinding 
werkt, organiseert Jommeke in Zonnedorp acties om afval te recycleren. 
Daarbij krijgt hij ook de hulp van de organisatie DEME, die zich overal ter 

wereld engageert om de strijd met plastic op een innovatieve en grootschalige manier aan te 
pakken.  

https://www.mosvlaanderen.be/klimaatspel-waar-zijn-de-rupsen
https://www.mosvlaanderen.be/klimaatspel-waar-zijn-de-rupsen
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Lekker donker / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. - Hasselt: 
Clavis, 2020. - [28] p.. - (De Klimaatjes). - ISBN: 978-90-448-3818-3: 15,95 
EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: https://www.deklimaatjes.com/lekker-donker  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 lekk  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 lekk 

Deel uit de prentenboekenserie 'De Klimaatjes' waarin zeven dierenvrienden de hoofdrol 
spelen. De verhalen laten kinderen vanaf 5 jaar op speelse wijze ervaren hoe we met elkaar 
onze leefomgeving fijn kunnen houden. Dit deel gaat over lichtvervuiling. De Klimaatjes gaan 
kamperen en willen naar de mooie sterrenhemel kijken. Maar Vos is moe, hij heeft slecht 
geslapen. Volgens Uil komt dat door alle lichtjes om hem heen. Licht is gezond en geeft ons 
energie, maar we hebben óók het donker nodig. Op de website bij de prentenboekenreeks vind 
je lesondersteuning bij het boek.  

Oog in oog : een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas 
/ Vermeesen, Philip. - [S.l.]: Djapo vzw, [s.a.]2020. - 
kalender 
Doelgroep: 4-14 jaar  
URL: http://www.dierenwelzijnindeklas.be  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 oogi ; WEL 2.5.3 oogi 

'Oog in oog' is een educatief pakket over dierenwelzijn voor het kleuter- en lager onderwijs. In 
het kant-en-klare lesmateriaal (te downloaden) vinden leerkrachten concrete en activerende 
werkvormen om leerlingen bij te brengen wat dierenwelzijn inhoudt. De leerlingen worden zich 
bewust van het belang van dierenwelzijn en van de verantwoordelijkheid die ze kunnen 
opnemen. Met deze Oog in oog-kalender breng je dierenwelzijn het hele jaar door in je 
klasinrichting. De kalender bevat dierenweetjes, concrete tips en kleine denkopdrachten rond 
dierenwelzijn, op maat van leerlingen in de lagere school. Op de website vind je ook een vrolijk 
lied voor kleuters dat hen aanzet om zich in te leven in allerlei dieren.  

Praktische didactiek voor natuur en techniek / Marell, Jos; De Vaan, Els. - 
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2020. - 464 p.. - ISBN: 978-90-469-0724-5: 
42,95 EUR  
Doelgroep: 6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 prak 

Deze uitgave is de opvolger van Praktische didactiek voor natuuronderwijs. 
Ook in dit handboek is het vertrekpunt steeds een actieve omgang met 
'echte' materialen en organismen zodat betrokkenheid en inzicht 

ontstaan. In dit nieuwe boek wordt ruim aandacht besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden, 
duurzame ontwikkeling, gezondheidseducatie en de wisselwerking en integratiemogelijkheden 
met vormingsgebieden als rekenen, taal en informatica. Praktische didactiek voor Natuur & 
Techniek laat zien hoe je inspirerende N&T lessen kunt geven en deze flexibel kunt afstemmen 
op je eigen groep en op de schoolsituatie. Geschreven voor studenten lerarenopleiding en 
leerkrachten in het basisonderwijs. Het boek kan ook als inspiratiebron dienen bij de 
buitenschoolse opvang, vroegschoolse educatie en natuur- en techniekclubs voor jongeren. 

https://www.deklimaatjes.com/lekker-donker
:%20http:/www.dierenwelzijnindeklas.be
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Het boek bevat een unieke code waarmee je toegang krijgt tot online studiemateriaal (extra 
praktijkvoorbeelden, stagesuggesties, werkbladen voor onderzoeks- en ontwerpactiviteiten, ...)  

Het voedsel dat we eten / Amson-Bradshaw, Georgia. - Etten-Leur: 
Corona Schoolsupport, 2019. - 48 p.. - (Eco-bewust). - ISBN: 978-94-6341-
526-2: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.6 eco- 

Met de serie Eco-bewust leren kinderen van 9 tot 12 jaar welke invloed 
ons dagelijkse leven heeft op het milieu, de gezondheid van mensen en het 

leven van dieren. Met behulp van wetenschap, technologie en 'slim ontwerpen' ontdekken ze 
manieren om duurzamer te leven. Dit deel gaat over hoe voeding duurzamer geproduceerd kan 
worden. Leerlingen bedenken ook oplossingen om minder dierlijke producten te eten en 
minder eten weg te gooien. Met achteraan in het boek een verklarende woordenlijst, 
verwijzingen naar nuttige boeken/websites, en een register.  

 De overval waar niemand het over heeft - lespakket / [s.n.]. - 
Brussel: Oxfam Solidariteit, 2020. - 10 p. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ValOsuJJg5w  
URL: 

https://www.oxfamsol.be/nl/educatiefmateriaal?utm_medium=email&utm_campaign=EDU+
promomailing&utm_source=YMLP  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.3 over 

Het lespakket 'De overval waar niemand het over heeft' voor leerlingen vanaf 15 jaar is 
gebaseerd op een spectaculair filmpje over een overval op een ziekenhuis. Met deze tool maak 
je het thema belastingontwijking en de impact ervan op de wereldwijde (toegang tot) 
gezondheidszorg bespreekbaar via concrete oefeningen zoals een quiz, een bewegend debat 
en video's. Een actueel thema dat je kan linken aan de coronapandemie. Kan in veel vakken 
gebruikt worden: economie, sociale wetenschappen, burgerschap, aardrijkskunde, 
levensbeschouwelijke vakken, geschiedenis, Nederlands, ...  

De energie die we verbuiken / Amson-Bradshaw, Georgia. - Etten-Leur: 
Corona Schoolsupport, 2020. - 48 p.. - (Eco-bewust). - ISBN: 978-94-
6341-530-9: 19,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.5 eco- 

Met de serie Eco-bewust leren kinderen van 9 tot 12 jaar welke invloed 
ons dagelijkse leven heeft op het milieu, de gezondheid van mensen en 
het leven van dieren. Met behulp van wetenschap, technologie en 'slim 

ontwerpen' ontdekken ze manieren om duurzamer te leven. Dit deel gaat over het produceren 
van energie zonder de planeet te beschadigen. Leerlingen bedenken ook oplossingen om 
energie te besparen. Met achteraan in het boek een verklarende woordenlijst, verwijzingen 
naar nuttige boeken/websites, en een register.  

https://www.youtube.com/watch?v=ValOsuJJg5w%20
https://www.oxfamsol.be/nl/educatiefmateriaal?utm_medium=email&utm_campaign=EDU+promomailing&utm_source=YMLP%20
https://www.oxfamsol.be/nl/educatiefmateriaal?utm_medium=email&utm_campaign=EDU+promomailing&utm_source=YMLP%20
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Het voedsel dat we verbouwen / Amson-Bradshaw, Georgia. - Etten-
Leur: Corona Schoolsupport, 2020. - 48 p.. - (Eco-bewust). - ISBN: 978-
94-6341-531-6: 18,48 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.6 eco- 

Met de serie Eco-bewust leren kinderen van 9 tot 12 jaar welke invloed 
ons dagelijkse leven heeft op het milieu, de gezondheid van mensen en 
het leven van dieren. Met behulp van wetenschap, technologie en 'slim 

ontwerpen' ontdekken ze manieren om duurzamer te leven. Dit deel gaat over de productie 
van voldoende voedsel om de groeiende wereldbevolking te voeden. Je leest hoe je op een 
duurzame manier landbouw kunt bedrijven. Met achteraan in het boek een verklarende 
woordenlijst, verwijzingen naar nuttige boeken/websites, en een register.  

De wereld achter ons voedsel / Gloudemans, Henk; Habets, John. - 
[Tilburg]: Stichting Werelddelen, 2016. - 71 p.. - ISBN: 978-90-
820608-2-9: 12,50 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.6 were 

Dit boek schetst een beeld van de belangrijkste feiten, cijfers en 
prognoses op het gebied van de voedselvoorziening, nu en in de 
toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar 

de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt. In samenhang bezien wordt zo 
inzichtelijk waar het in essentie mis gaat en hoe het anders zou kunnen. Aan bod komen o.a. 
wat de wereld eet, de watervoetafdruk, biodiversiteit, de wereldvoedselmarkt, de sojaketen, 
stadslandbouw, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Met achterin het boek een lijst met 
relevante websites.  
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didactiek Nederlands: handboek / WODN. - [S.l.]: [s.n.], . 
URL: https://didactieknederlands.nl/handboek/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Deze publicatie is een digitaal vakdidactisch handboek. Met enige 
regelmaat leveren (teams van) experts op het gebied van de Neerlandistiek, de vakdidactiek, 
de onderwijskunde en de opleidingen bijdragen . Dit zijn actuele teksten die vakdidactische en 
vakinhoudelijke concepten zo volledig mogelijk beschrijven. Elk hoofdstuk wordt voor 
publicatie beoordeeld door externe reviewers op praktijkgerichtheid en wetenschappelijke 
validiteit. Of je nu docent of leraar in opleiding bent, met deze bijdragen bent je weer helemaal 
op de hoogte van de didactiek voor het schoolvak Nederlands. Dit handboek is een publicatie 
in wording. Momenteel o.a.: Beleefdheid in teksten; Begrijpelijke taal: wat is dat?; Samen 
reviseren; Drie factoren die cognitieve processen tijdens begrijpend lezen beïnvloeden (deel 3); 
Cognitieve processen bij begrijpend lezen (deel 2); Begrijpend lezen (deel 1); Samenwerkend 
schrijven Taaldenkgesprekken  

Fonologie voor beginners: de hele cursus / van Oostendorp, 
Marc. - [S.l.]: Radboud Universiteit, 2020. 
URL: https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/fonologie-
voor-beginners-de-hele-cursus/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Fonologie is de tak van de taalwetenschap die de klanken van 
taal bestudeert: hoe zitten die in ons hoofd? Waarom veranderen klanken aan het eind van een 
woord makkelijker dan aan het begin (in plaats van hond zeg je hont)? Hoeveel verschillende 
klinkers en medeklinkers zijn er? De colleges die Marc van Oostendorp geeft voor Nijmeegse 
studenten Nederlands en Taalwetenschap staan nu online.  

 Future Teacher 3.0 / Toll-net. - [S.l.]: [s.n.], . 
URL: https://futureteacher.eu/  
URL: https://www.klascement.net/thema/future-teacher-30  
Vindplaats Antwerpen: URL  

Het Future Teacher 3.0 project biedt een platform voor het 
verkennen, bespreken en delen van good practices op vlak van ICT competenties van docenten. 
Via gratis tools en middelen biedt het digitale ondersteuning. De vier grote thema’s van dit 
project zijn de digital thermometer, het digital compass, de digital journey, en sharing and 
reusing. De digital journey bestaat uit negentien online modules voor leraren die weinig ICT 
gebruiken in de klas; negentien modules voor ervaren leraren; en negentien modules voor 
experten. Alle modules zijn ook gedeeld op KlasCement.  

https://didactieknederlands.nl/handboek/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/fonologie-voor-beginners-de-hele-cursus/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/05/fonologie-voor-beginners-de-hele-cursus/
https://futureteacher.eu/
https://www.klascement.net/thema/future-teacher-30
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Herinneringseducatie.be / Bijzonder Comité voor 
Herinneringseducatie. - [S.l.]: Bijzonder Comité voor 
Herinneringseducatie, [s.a.]. - website 
URL: https://herinneringseducatie.be/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Dit online platform biedt ondersteuning voor scholen en 
leerkrachten die met herinneringseducatie aan de slag willen gaan. Op de website vind je 
achtergrondinformatie, didactische tips, methodieken, lessen en materiaalsuggesties om met 
verschillende doelgroepen te werken. De drie hoofdthema's zijn 'de groote oorlog', 
'burgeroorlog en genocide in Rwanda' en 'mensenrechten en internationaal strafrecht'. Verder 
worden er methodieken aangereikt rond 'omgaan met controverse en polarisatie'. Tenslotte 
vind je op de website een vormingsaanbod (fysiek en digitaal) voor leerkrachten (in opleiding).  

Het leesplankje 2 / Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. - 
Rotterdam: Stichting expertisecentrum oefenen.nl, 2020. 
Doelgroep: 8+  
URL: https://oefenen.nl/programma/het_leesplankje_2  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Speciaal voor iedereen die wil oefenen met Nederlandse klanken, letters en woorden is er Het 
Leesplankje 1 en 2. In Lezen en Schrijven Het Leesplankje 1 komen de klinkers aan bod, in 
Leesplankje 2 de medeklinkers. Naast uitspraak, leer je ook de klank te herkennen en te 
koppelen aan de letter. Gratis na login. Het Leesplankje is ook geschikt voor mobiel.  

Language Tool / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. 
URL: https://languagetool.org/nl/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Grammatica-, stijl- en spellingcontrole: Languagetool controleert uw 
schrijfwerk in meer dan 20 talen. Languagetool doet van zelfsprekend veel 

meer dan spellingcontrole. Het ziet ook fouten die minder opvallen, die je zelf niet eens ziet. 
De meldingen komen uit regels die door vrijwilligers gemaakt zijn aan de hand van suggesties 
van gebruikers en tips van taaldeskundigen. Ondanks het feit dat er veel aandacht aan de regels 
wordt besteed, blijven suggesties altijd welkom op het forum of op Twitter: @languagetool_nl. 
Probeer het rustig zelf eens uit hier, of download een van de plugins op deze pagina.  

 Lees en Schrijf! Het leesplankje / Stichting Expertisecentrum 
Oefenen.nl. - Rotterdam: Stichting expertisecentrum 
oefenen.nl, 2017. 
Doelgroep: 7+  
URL: https://oefenen.nl/nieuws/vernieuwd-lees-en-schrijf-het-

leesplankje/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Speciaal voor iedereen die wil oefenen met Nederlandse klanken, letters en woorden is er Het 
Leesplankje 1 en 2. In Lezen en Schrijven Het Leesplankje 1 komen de klinkers aan bod, in 
Leesplankje 2 de medeklinkers. Naast uitspraak, leer je ook de klank te herkennen en te 
koppelen aan de letter. Gratis na login. Het Leesplankje is ook geschikt voor mobiel.  

https://herinneringseducatie.be/
https://oefenen.nl/programma/het_leesplankje_2
https://languagetool.org/nl/
https://oefenen.nl/nieuws/vernieuwd-lees-en-schrijf-het-leesplankje/
https://oefenen.nl/nieuws/vernieuwd-lees-en-schrijf-het-leesplankje/
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Lezen en laten lezen: Werk efficiënter aan begrijpend lezen aan de 
hand van fiches met concrete tools, tips en tricks en laat je 
inspireren door filmpjes met goede praktijken. / Vienne, S.; De 
Brouwer, I.. - Brussel: Centrum voor Taal en Onderwijs, 2020.. - 
(Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek; 2019: 1) 
Doelgroep: 4-12 jaar  
URL: 
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-
1/lezen-en-laten-lezen/lezen_en_laten_lezen  
Vindplaats Antwerpen: URL  

Lezen en laten lezen is een webpagina met fiches en filmpjes die leerkrachten kunnen helpen 
om op een effectieve manier aan begrijpend lezen te werken. De fiches bundelen concrete 
tools, tips en tricks rond begrijpend lezen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ze vormen 
een aanvulling op de praktijkgids Sleutels voor effectief begrijpend lezen: inspiratie voor een 
eigentijdse didactiek in het basisonderwijs. In de filmpjes vind je goede praktijkvoorbeelden die 
aansluiten bij de fiches. De fiches en filmpjes kunnen je helpen nadenken over een krachtig 
leesonderwijs. Ze kunnen inspiratie bieden over hoe je de vijf didactische sleutels 
(functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer) krachtig kan inzetten 
in je lessen. Gebruik ze als ondersteuning bij het uitwerken van je begrijpend leesactiviteiten. 
Zet het materiaal in tijdens de voorbereiding van je begrijpend leesactiviteiten of gebruik ze als 
inspiratie bij het uitwerken van een leesbeleid met heel het team.  

Neejandertaal: didactiek Nederlands - nieuwe ideeën 
/ T'Sas, J. ; et al.. - [S.l.]: [s.n.], . 
Doelgroep: 12-16 jaar  

URL: http://www.neejandertaal.be  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Op deze site vind je drie grote luiken, telkens met summiere achtergrondinfo, didactische visie 
en kant en klare uitgewerkte lessen. Aan bod komen: taalbeschouwing, leesplezier en sprekend 
leren. Wordt regelmatig aangevuld!  

Once upon a picture / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. 
Doelgroep: 12+  
URL: https://www.onceuponapicture.co.uk/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Once upon a picture is een mooie inspiratiebron. Bruikbaar voor 
storytelling e.a. Bij de afbeeldingen staan ook vragen ter inspiratie.  

Peiling Nederlands: lezen en luisteren en schrijven in het 
basisonderwijs / Asaert, Koen; Janssen, Rianne. - Brussel: Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2018. - 77 p. 
URL: https://peilingsonderzoek.be/wp-

content/uploads/2018/11/Brochure_Nederlands_BaO_2018_DEF.pdf  
Vindplaats Antwerpen: URL 

https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-1/lezen-en-laten-lezen/lezen_en_laten_lezen
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-1/lezen-en-laten-lezen/lezen_en_laten_lezen
http://www.neejandertaal.be/
https://www.onceuponapicture.co.uk/
https://peilingsonderzoek.be/wp-content/uploads/2018/11/Brochure_Nederlands_BaO_2018_DEF.pdf
https://peilingsonderzoek.be/wp-content/uploads/2018/11/Brochure_Nederlands_BaO_2018_DEF.pdf
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Jaarlijks vindt er peilingsonderzoek plaats met als centrale vraag: welk aandeel van de Vlaamse 
leerlingen behaalt de eindtermen? In 2018 werd een peiling Nederlands afgenomen in het 
basisonderwijs. De resultaten worden in dit onderzoeksrapport voorgesteld. Eindtermen voor 
lezen werden reeds voor de vierde keer gepeild, eindtermen voor luisteren voor de derde keer 
en eindtermen voor schrijven voor het eerst. In 2013, 2007 en 2002 vonden eerdere peilingen 
Nederlands plaats.  

Schrijfassistent Nederlands voor anderstaligen / Instituut voor 
Levende Talen (KU Leuven). - [S.l.]: Vocvo, 2020. 
URL: https://nt2.schrijfassistent.be/splash.php  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Deze Schrijfassistent is gemaakt op maat van anderstaligen en 
werkt eenvoudig. De schrijver schrijft of plakt een tekst in de 

webpagina en haalt hem door een reeks checks: spelling (met onder andere oog voor 
aaneengeschreven woorden), verkeerd gebruik van lidwoorden en verschillende 
voornaamwoorden, geen overeenkomst tussen onderwerp en werkwoord, verwarring tussen 
diverse woordvormen, inversiefouten, enzovoort. Vervolgens markeert de tool een aantal 
mogelijke fouten. De Schrijfassistent geeft daarbij beknopt taaladvies óf reikt een alternatief 
aan. Een aantal fouten vermijden als je een taal leert, is fijn; een eigen tekst op een eenvoudige 
manier verder kunnen uitbreiden en nuanceren des te meer. De toepassing helpt anderstaligen 
ook om hun teksten te verrijken door gepaste substantieven, adjectieven, werkwoorden en 
preposities te vinden of die met verwante woorden uit te breiden. Ook het beluisteren van de 
juiste (Vlaamse) uitspraak is een optie!  

Station Nederlands 1 en 2 / EDUSOM. - web: oefenen.nl, [s.a.]. 
Doelgroep: 12+  
URL: https://oefenen.nl/programma/station_nederlands  
Vindplaats Antwerpen: URL 

In Station Nederlands 1 en 2 luister je naar langzaam gesproken 
gesprekken. Over kennismaken op een feestje, een gesprek bij de dokter, zoeken naar werk en 
een gesprek op school van je kinderen. Je beantwoordt vragen en maakt oefeningen met 
woorden en zinnen. Iedereen die Nederlands wil leren, kan ermee oefenen. Je kunt woorden 
opzoeken in het woordenboek en luisteren naar de uitspraak van woorden.  

 Storyweaver / Pratham Books. - [S.l.]: 
Pratham Books, [s.a.]. 
URL: https://storyweaver.org.in/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Op Storyweaver staan meer dan 1.000 boeken in 300+ talen. Er staan prentenboeken, 
leesboeken maar ook flitskaarten. Storyweaver heeft ook een eigen youtube-kanaal. Op de 
subsite om thuisleren te ondersteunen vind je de boeken onderverdeeld in categorieën als 
rekenen, wetenschap, sociaal-emotionele vaardigheden,...  

https://nt2.schrijfassistent.be/splash.php
https://oefenen.nl/programma/station_nederlands
https://storyweaver.org.in/
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Vdab Opleidingen / VDAB. - [S.l.]: vdab, [s.a.]. 
URL: https://www.vdab.be/opleidingen  
Vindplaats Antwerpen: URL  
 
Leer online: Schaaf je competenties bij. Zoek wat je nodig hebt in het 

vdab-aanbod van online opleidingen, webinars en workshops. Vaktaal, Nederlands als tweede 
taal, rekenen, sociale vaardigheden, solliciteren,...  

 

https://www.vdab.be/opleidingen
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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? 
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 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 

 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 



74 
 

 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". 

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. 
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 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). 

 

 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. 
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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. 

 

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 
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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? 

 
 

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 
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 (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 

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. 

 

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 
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 (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 

 

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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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. 

 

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 
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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. 

 

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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