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Aan de slag met online en blended leren in het
volwassenenonderwijs : van onderzoek naar praktijk / Pynoo,
Bram; Zhu, Chang; De Wever, Bram; Tondeur, Jo. - Drongen:
Skribis, 2018. - 185 p.. - ISBN: 978-94-92944-27-6: 20,00 EUR
URL: http://www.alo-obl.academy
Vindplaats Antwerpen: bl 3 aand
Blended leren houdt in dat lesgevers contactmomenten
combineren met online leeractiviteiten. Dit boek stelt de
belangrijkste bevindingen van het ALO!-project voor: een project met als doel de kwaliteit van
online en blended leren in het volwassenenonderwijs te verbeteren én de
onderzoeksresultaten te valoriseren naar de praktijk. Het maakt de koppeling tussen
wetenschappelijk onderzoek (rond 4 thema's: kwaliteitszorg; ontwerp van blended modules en
opleidingen; de individuele en sociale achtergrond van volwassen lerenden; de
professionalisering van lesgevers) en het online competentiecentrum dat alle
valorisatieproducten ter beschikking stelt. Het boek is opgebouwd uit drie delen: cursist,
lesgever en instelling. Doorheen de hoofdstukken worden voorbeelden uit en aanbevelingen
voor de praktijk verweven met de onderzoeksresultaten, teneinde de lezer te inspireren en
handvaten aan te reiken om zelf aan de slag te gaan met blended leren.

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs : basisinzichten voor
leraren nu en in de toekomst / Elen, Jan; Thys, Andy. - Leuven:
Universitaire Pers Leuven, 2019. - xix, 428 p.. - ISBN: 978-94-6270-188-5:
29,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 1 lere
Dit boek beoogt doorheen 10 modules fundamentele basisinzichten en processen toe te lichten die leerkrachten nu en in de toekomst kunnen
helpen grip te krijgen op het gecontextualiseerd fenomeen dat onderwijs
is. Ontwikkelingen zoals de snel voortschrijdende digitalisering en globalisering worden vooraf
apart toegelicht omdat er nog onvoldoende onderzoek is om hun rol aan te wijzen en te
verklaren én omwille van hun transversaal belang. De verschillende modules reflecteren
onderwijsbetrokken onderzoek over een specifiek thema:





Onderwijsbeleid en -organisatie in Vlaanderen: een algemeen kader met juridische en
historische perspectieven
Historisch onderzoek naar de pedagogiek en het onderzoek naar Leren
De maatschappelijke rol en betekenis van onderwijs: benadering en toetsstenen
Gelijkheid en Vrijheid

4








Leren
Bouwstenen van onderwijzen
Verschillen tussen leerlingen in onderwijs
Taalbeleid op school
Kwaliteit
School als organisatie
Meertaligheid als opdracht : een analyse van de Brusselse taalsituatie op
basis van taalbarometer 4 / Janssens, Rudi.. - Brussel: VUBPRESS, 2018. 135 p.. - ISBN: 978-90-5718-836-7: 28,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 4 meer

In 1997 startte het toenmalige Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van
Brussel met de voorbereidingen van het eerste taalbarometeronderzoek. In
dat onderzoek werd gepeild naar taalkennis, taalgebruik binnen
verschillende contexten en naar de impact van taal op de attitudes van de
Brusselaars. Inmiddels zijn we aan de vierde taalbarometer toe. In een steeds kleurrijker en
internationaler Brussel komt de relatie tussen taal en identiteit en de vraag naar een 'sense of
belonging' meer en meer centraal te staan, zowel in het wetenschappelijke als in het politieke
discours. Dit boek gaat dieper in op deze complexe (taal)relaties en de dynamiek van een
meertalige en multiculturele stedelijke omgeving.
Leren van kunst : ruimte voor en door creativiteit / Potters, Olga; Lutke,
Suzan. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2018. - 144 p.. - ISBN: 978-90-4690614-9: 19,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 5 lere
Aan de hand van praktische voorbeelden, met verwijzingen naar bronnen
om verder te lezen en door concrete adviezen te geven, wordt in dit
handboek de basis gelegd voor een 21e-eeuws pedagogisch-didactisch
handelen waarvan creativiteit de spil vormt. 'Leren van kunst' gaat over
wat je kunt leren van kunst om de creativiteit van je leerlingen vleugels te geven. Het boek is
geschreven voor (toekomstige) leerkrachten en alle andere professionals in het basisonderwijs.
Motiveren is te leren : direct toepasbare voorbeelden - wetenschappelijk
onderbouwd / Van der Wulp, Dirk. - Amsterdam: SWP, 2018. - 93 p.. ISBN: 978-90-8850-808-0: 18,00 EUR
URL: http://motiverenisteleren.nl/
Vindplaats Antwerpen: dg 5 moti
Dit boek biedt antwoorden op de vraag: 'Hoe help je leerlingen hun
motivatie (terug) te vinden?'. De lezer vindt in het boek zowel suggesties
vanuit de wetenschap ten aanzien van wat goed is om te doen en te laten
als zeer concrete toepassingsvoorbeelden van de schrijver en zijn collega's. De essentie is terug
te brengen tot enerzijds drie verhelderende vragen naar de persoonlijke doelen ("Wat wil je?",
"Wat doe je al?", "Wat ga je doen om het gat tussen die twee te dichten?") en dat op drie
niveaus van diepgang (taak, proces, zelfregulatie) en anderzijds het aanpassen van de didactiek
aan de voor motivatie onmisbare en door elke mens gevoelde behoeften aan autonomie,
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verbondenheid en haalbaarheid van het doel. Vul dit aan met groeimindset bevorderende
feedback (vooral complimenteren op proces en inspanning, niet op slim of knap) en je doet het
maximale om leerlingen te motiveren. Het boek is bestemd voor iedereen die werkt met
kinderen, leerlingen of studenten binnen of buiten het onderwijs. Op de bijbehorende website
vind je figuren, werkbladen en extra's.
Today's Teaching Tools : afstandsonderwijs / van der Spoel, Irene. - [S.l.]:
todaysteachingtools.com, 2020. - 89 p.
URL: https://www.todaysteachingtools.com/
Vindplaats Antwerpen: dg 5 toda
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 toetsen,
samenwerkend leren of geven van instructie. Van grote meerwaarde is het bieden van 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.

Starten met huiswerkbegeleiding: Praktische gids voor scholen en
organisaties / Agentschap Integratie & Inburgering. - Brussel:
Agentschap Integratie & Inburgering, 2018. - 38 p.
URL: https://integratie-

inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/draaiboek_huiswerkbegeleiding.pdf
Vindplaats Antwerpen: ro 1 star
Vindplaats Turnhout: ro 1 star
In dit draaiboek vind je handvaten om huiswerkbegeleiding te organiseren. De werkwijze steunt
op ervaringen van het Agentschap Integratie en Inburgering bij het begeleiden van scholen en
onderwijspartners, vanuit de insteek om gelijke leer- en ontwikkelingskansen te verhogen van
kinderen met een migratiegeschiedenis. Uit die ervaring ontstonden drie werkmodellen die
bruikbaar zijn in elke school of dienst die huiswerkbegeleiding wil organiseren. Je vindt ze alle
drie in dit draaiboek.
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Turbulente leerlingen : probleemgedrag op school positief aanpakken :
een boek vol inspiratie en praktijkvoorbeelden / Burssens, Dieter;
Goedseels, Eef; Pleysier, Stefaan; Vettenburg, Nicole. - Oud-Turnhout:
Gompel&Svacina, 2019. - 208 p.. - ISBN: 978-94-6371-150-0: 27,00
EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 turb
Dit boek gaat in op moeilijke thema's zoals storend gedrag in de les,
radicalisering, pesten, agressie, spijbelen, druggebruik, enz. Er wordt
op deze thema's ingegaan door verschillende auteurs. Hun bijdragen worden gebundeld in
drie grote onderdelen: inzicht in probleemgedrag, preventie van probleemgedrag en aanpak
van probleemgedrag. Binnen die onderdelen vind je aparte hoofdstukken terug rond
verschillende theorieën, ervaringen uit de schoolpraktijk en projecten. Het creëren van
sociale bindingen tussen leerling en school vormt daarbij de rode draad.
Iedereen wint! Hoe je diverse groepen kan bereiken via spel / De
Aanstokerij. - Leuven: De Aanstokerij vzw, 2020. - 42 p.
URL: https://aanstokerij.formstack.com/forms/iedereenwint
Vindplaats Antwerpen: ro 3 iede
Hoe kan je met spel als vormingsmethode aan de slag in onze
superdiverse samenleving? Kan je bij de ontwikkeling en het begeleiden
van spelen een evenwicht vinden tussen inclusie (zoveel mogelijk spelers
aanspreken met één spel) en maatwerk (een spel op maat van de
gedeelde identiteit van een doelgroep)? In deze publicatie gaat de
Aanstokerij dieper in op het evenwicht binnen dit spanningsveld. Het eerste, theoretische deel
verkent het begrip superdiversiteit en probeert een antwoord te formuleren op vragen als 'Wat
maakt dat je met spel als vormingsmethode diverse groepen kan aanspreken?'; 'Welke
manieren zijn er om met diversiteit om te gaan?'. In het tweede deel wordt de vertaalslag
gemaakt naar de praktijk. Een handige gids die je als leerkracht (in opleiding) of jeugdwerker
stapsgewijs begeleidt van bij de uitwerking van een spelconcept, naar het ontwerpen van
spelmateriaal, het schrijven van de spelhandleiding tot de eigenlijke begeleiding van het spel.
CurriculumKit : bouw spelenderwijs aan betekenisvol
onderwijs / Vernieuwenderwijs. - Helmond: OMJS, 2020.
- 126 kaarten: 49,95 EUR
URL:

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2020/06/canvas.pdf
Vindplaats Antwerpen: ro 6 curr
De CurriculumKit is een toolkit in de vorm van een kaartspel om een team of vakgroep te helpen
met het (her)ontwerpen van het curriculum, met onderdelen als feedback, leerstrategieën,
alternatieve toetsvormen en activerende werkvormen. De kaarten dagen uit om visie,
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onderwijskundige doelen en methodieken concreet te maken. Het spel is geschikt voor leraren
lager en secundair onderwijs. De nadruk ligt op cognitief leren waardoor de kit minder
bruikbaar is voor praktijkvakken. In de verschillende fases van het kaartspel doorloop je de fases
van curriculumontwerp. Per speelsessie kan je een deel van het curriculum opnieuw vorm
geven, zoals bijvoorbeeld een onderwerp, hoofdstuk, kerndoel, periode of eindterm. Dit kan
vakoverstijgend zijn. De CurriculumKit kan worden gespeeld met minimaal 3 en maximaal 8
collega's, inclusief spelleider. Per sessie heb je 2 à 3 uur nodig, een handige ruimte (bv. lokaal)
en een canvas waar je de kaarten kunt opleggen en je keuzes kunt vastleggen. Dit canvas kan
gedownload worden.
ICT in het Vlaamse basisonderwijs : de tweede versnelling : 20 jaar na PKCD
/ Van Malderen, Stef. - Leuven: Uitgeverij Acco, 2019. - 193 p.. - ISBN:
978-94-6379-237-0: 29,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 icti
Onderzoeken bewijzen dat Vlaanderen nog altijd geen voorloper is in ICT
op school. Twintig jaar geleden had het PC/KD-project tot doel om tegen
2002 de drie hoogste jaren van het lager onderwijs van minstens één pc
per tien leerlingen te voorzien. In ICT in het Vlaamse basisonderwijs lees je
alles over de context en het verloop van PC/KD. Enkele key stakeholders van toen en nu komen
daarbij aan het woord. Hoe staat het met ICT-gebruik in het Vlaamse basisonderwijs twintig
jaar na PC/KD? Die vraag staat centraal. Is de digitale (r)evolutie zichtbaar op school? Nog niet
overal dus. Het ontbreken van een degelijk en doordacht ICT-beleidsplan dat leeft op school is
vaak een teken aan de wand. Op vlak van ICT-integratie in de leerprocessen is er nog een lange
weg af te leggen. Dit boek is een oproep om de draad weer op te pikken, om opnieuw bewust
te worden van de kansen die ICT biedt, ook binnen al die andere uitdagingen in het
basisonderwijs.
Les is meer : 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen /
Teitler, Peter; Teitler, Ruben. - Bussum: Uitgeverij Coutinho,
2020. - 200 p.. - ISBN: 978-90-469-0712-2: 22,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 lesi
Dit boek gaat over leiding nemen in de klas, grenzen stellen, en
normen hanteren voor de manier waarop er met elkaar wordt
omgegaan. Het beschrijft methodes en geeft adviezen waarmee
leraren het gedrag van leerlingen op een positieve manier kunnen
beïnvloeden. De auteurs geven tips voor de bepalende beginperiode en vertellen hoe je kunt
reageren op gewenst en ongewenst gedrag, hoe je ongewenst gedrag kunt corrigeren en wat
je beter niet kunt doen. Ook oudergesprekken komen uitgebreid aan bod. Het boek is
geschreven voor studenten van lerarenopleidingen, beginnende en ervaren leraren in het
(buitengewoon) lager en secundair onderwijs.
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Lezen doe je samen: Hoe kan leeshonger gestimuleerd worden? /
Stokmans, Mia; Wolters, Roos. - Utrecht: Eburon, 2020. - 227 p.. (Stichting Lezen reeks). - ISBN: 9789463012836: 23,50 EUR
URL: https://www.lezen.nl/nl/publicaties/lezen-doe-je-samen-hoe-kanleeshonger-gestimuleerd-worden
Vindplaats Antwerpen: ro 6 leze
Hoe wordt iemand een lezer en hoe blijft iemand lezen? Niet omdat het
moet voor school, maar omdat het plezierig is. Dat kan alleen door
positieve leeservaringen op te doen en dat lukt alleen met de hulp van anderen. De (bijna) lezer
en de ander staan centraal in dit boek. Mia Stokmans (Universiteit van Tilburg) heeft alles wat
inmiddels uit onderzoek bekend is over leesdoelen, leesmotivatie en succesvolle
leesbevordering vervat in wat ze het leeshongermodel heeft gedoopt. Dit model beschrijft hoe
anderen lezers kunnen maken en houden. Deze anderen zorgen ervoor dat niet-lezers
geïnteresseerd raken in boeken. Ze helpen hen bij het kiezen van een boek, verleiden hen dat
ook daadwerkelijk te lezen en vragen naar leeservaringen. Vooral bij niet-lezers en af-en-toelezers is die rol van de ander nodig. Maar ook fervente lezers zoeken anderen op; om
leeservaringen uit te wisselen en om goede tips voor een volgend leesavontuur te krijgen. Dit
boek biedt inzicht in hoe lezers geboren worden en biedt praktische handvatten voor
leesbevordering. Dit alles onder het motto: lezen doe je niet alleen, maar samen.
Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten / Van der
Sande, Lisa; Bus, Adriana; Wildeman, Ilona; van Steensel, Roel. - Delft:
Eburon, 2019. - 112 p.. - (Stichting Lezen reeks). - ISBN: 978-94-6301-2775: 14,00 EUR
URL: https://www.lezen.nl/nl/publicaties/lezen-stimuleren-via-vrij-lezenboekgesprekken-en-appberichten
Vindplaats Antwerpen: ro 6 leze
Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten bevat vier
studies die zijn uitgevoerd in het kader van een evaluatie van het
programma de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en vmbo. De eerste twee studies
gaan in op de ingrediënten van de Bibliotheek op school voor het basisonderwijs en het vmbo.
Leidt deelname aan het programma tot meer leesbevordering in de klas? Welke activiteiten
ondernemen de docenten en leerlingen? Welke rol neemt het vrij lezen daarbij in? Welke
effecten hebben deze activiteiten op de leesmotivatie en de leesvaardigheid? In de derde
studie kregen leerlingen hulp van bibliotheekmedewerkers bij het kiezen van een boek. Elke
twee weken spraken zij met de leerlingen over boeken en probeerden zo een passend
leesadvies te geven. Onderzocht is hoe deze persoonlijke begeleiding de leesmotivatie
beïnvloedt. In de vierde studie werd de gewoonte om te gaan lezen gestimuleerd door
appberichten naar vmbo-leerlingen en ouders van basisschoolleerlingen te sturen. De vraag is
of dergelijke nudges effectief zijn. Raakten de leerlingen gemotiveerd om meer te lezen en
groeide hun leesbegrip?
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Meesters van motivatie : lessen ontwerpen als een game designer /
Giethoorn, Bart. - Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 2020. - VIII,
287 p.. - ISBN: 978-90-232-5683-0: 33,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 mees
Grondige en praktijkgeoriënteerde introductie op het ontwerpen van
motiverende lessen met technieken van game designers en gesteund op
inzichten in de motivatiepsychologie, onderwijskunde en de praktijk van
alledag.

RouteplAN voor anderstalige nieuwkomers op school / Lenaerts, Lieve;
Severeyns, Griet. - Turnhout: Door Elkaar, 2020. - 64 p.
Vindplaats Antwerpen: ro 6 rout
Vindplaats Turnhout: ro 6 rout
Dit routeplAN wil scholen helpen om het werken met anderstalige
nieuwkomers verder te professionaliseren in hun organisatie. Het is een
beknopt stappenplan dat basisscholen kunnen gebruiken om binnen hun
schoolcontext een eigen onthaalbeleid voor anderstalige leerlingen uit te
werken. Volgende stappen worden besproken: aanmelding intake plaatsing eerste opvang
beginsituatie voorbereiding (pedagogisch-didactisch) uitvoering (in de reguliere klas, in de
onthaalklas) evaluatie en rapporten vervolgcoaching (de overstap naar de secundaire school).
Elke stap biedt reflectievragen ideeën, tips, inspiratie en getuigenissen van leerkrachten en
scholen.
Teaching Refugee Children : A Hero's Journey / van Oudheusden, Hélène. New York City: Apollo Books, 2018. - 145 p.. - ISBN: 9789081440011:
27,95 EUR
URL: https://www.teachingrefugeechildren.com/nl/
Vindplaats Antwerpen: ro 6 teac
Dit boek wil je als leerkracht ondersteunen om een krachtige inspiratiebron
te zijn voor de vluchtelingkinderen in je klas. Het bevat praktische tools,
creatieve werkvormen en oefeningen voor traumasensitief lesgeven en
het creëren van een warm pedagogisch klimaat. De auteur hanteert het 'Hero's Journey' model
van Joseph Campbell. Deze storytelling-formule helpt je een beter inzicht te verwerven in jouw
persoonlijk groei en de innerlijke reis van kinderen op de vlucht. Engelstalige publicatie,
eenvoudig en toegankelijk taalgebruik. De links in het boek zijn online raadpleegbaar.
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Vol potentieel : krachtig lesgeven in diversiteit / Vantieghem, Wendelien;
Van de Putte, Inge. - Leuven: Acco, 2019. - 290 p.. - ISBN: 978-94-6379268-4: 30,00 EUR
URL: http://www.potentialtoteach.be
Vindplaats Antwerpen: ro 6 volp
Vindplaats Turnhout: ro 6 volp
Dit boek is een neerslag van de inzichten en het wetenschappelijk
onderzoek uit het Potential-project. Potential wil de competenties van
zowel ervaren als toekomstige leerkrachten versterken en inzetten op
verbindende samenwerking tussen collega's, ouders en leerlingen in het creëren van inclusieve
leeromgevingen. Het boek wil een antwoord bieden op veelgehoorde vragen uit het
onderwijsveld: Hoe creëer je als leerkracht een inclusieve leeromgeving? Is inclusie een kwestie
van attitude? Wat kan je doen om de diversiteit in de klas te waarderen en te benutten? Hoe
ondersteun je leerkrachten in hun competentiegroei? Hoe bouw je een krachtige
samenwerking uit met collega's, leerlingen en ouders? Wat is er nodig om alle leerlingen vanuit
hun volle potentieel te laten deelnemen in de klas? In elk hoofdstuk wordt expliciet de link
gelegd met de praktijk door leerkrachten aan het woord te laten, lezers een blik te gunnen op
een bepaalde klas- of schoolpraktijk, reflectievragen of doe-opdrachten mee te geven,
aanbevelingen voor scholen of leerkrachten te formuleren, maar ook bijkomende inspiratie te
bieden door te verwijzen naar literatuur of interessante websites of materialen.
Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren / de With, Tessa;
Visser, Maartje; Puper, Hans . - Amersfoort: cps, 2013. - 160 p.. - ISBN:
978-90-6508-654-9: 28,90
Vindplaats Antwerpen: ro 6 woor
Vindplaats Turnhout: ro 6 woor
Woordenschat is een onmisbare basis voor communiceren en leren.
Leerlingen die beschikken over een omvangrijke, rijke woordenschat
communiceren beter en verwerven gemakkelijker kennis dan leerlingen
met een beperkte woordenschat. Uitgangspunt in dit boek is daarom dat
het noodzakelijk is dat alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs
aandacht besteden aan woordenschat en zorgen voor een doorgaande lijn in
woordenschatonderwijs. Dit boek presenteert drie pijlers van woordenschatonderwijs:
woorden leren en gebruiken, woordleerstrategieën leren en woordbewustzijn en eigenaarschap ontwikkelen.
Scan preventieve aanpak lezen en spellen / Expertisecentrum
Nederlands. - [S.l.]: expertisecentrum Nederlands, 2020.
URL: https://www.dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/scanpreventieve-aanpak-lezen-en-spellen
Vindplaats Antwerpen: URL ; ro 5 scan
Het is belangrijk dat leerlingen goed voorbereidend lees- en
spellingonderwijs krijgen, waarbij er ruim aandacht is voor de preventieve aanpak. Preventief
werken in de vorm van (voorbereidend) lees- en spellingonderwijs in groep 1 en 2 heeft als doel
om lees- en spellingproblemen en het risico op laaggeletterdheid en dyslexie te voorkómen.
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Vroeg signaleren is daarvan een belangrijk onderdeel. Door vroeg te signaleren worden
stagnaties in de ontwikkeling tijdig in beeld gebracht en wordt voorkomen dat leerlingen (te)
lang met problemen rondlopen en daardoor met een taalachterstand beginnen aan groep 3. In
grote lijnen biedt de uitslag van de vragenlijst van de Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen
zicht op de preventieve aanpak op de drie ondersteuningsniveaus, de wijze waarop je omgaat
met verschillen en hoe je ouders daarbij betrekt.
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Groetjes uit Vlaanderen / Ouaamari, Mohamed. - Amsterdam:
Prometheus, 2020. - 228 p.. - ISBN: 978-90-446-4158-5: 19,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 groe
In Groetjes uit Vlaanderen stelt Mohamed Ouaamari zich de vraag wie
en wat de Vlamingen zijn. Kan en mag hij zichzelf zonder meer een
Vlaming noemen? Wat is een lasagne-identiteit en wat is het verschil
tussen Vlaamse en Nederlands Marokkanen? Hij beschrijft opgroeien in
Antwerpen tussen de twee Zwarte Zondagen (1991 en 2019) en doet dat
onder andere in brieven aan zijn overleden grootouders in Marokko. Met
dit boek houdt Ouaamari heel Vlaanderen en zichzelf een spiegel voor
en gaat op zoek naar ongemakkelijke waarheden.
Jam cultures : over inclusie: meedoen, meepraten, meebeslissen /
Kramer, Jitske. - Deventer: Management Impact, 2019. - 301 p.. ISBN: 978-94-6276-269-5: 31,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 jamc
Dit boek zoomt in op wel en niet meedoen, meepraten en
meebeslissen; want in de kern is dat waar inclusie over gaat. En
diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare
verschillen. Hoe we met inclusie (willen) omgaan is niet
vanzelfsprekend. Niet in de organisaties waar we werken en niet
in de buurt waar we wonen. Jitske Kramer introduceert in dit boek de zogenaamde jamcirkel,
want omgaan met en werken met verschillen, dat moet iedereen. Want we zijn allemaal anders.
Aan de hand van vijf aandachtsgebieden neemt de schrijver ons in dit boek mee om tot meer
inclusie te komen. Via 1) verbinding en onderscheid begeleid ze je naar 2) macht, en 3)
verschillende waarheden. Om daarna van 4) vertrouwen in elkaar en in het proces, als laatste
in te gaan op 5) lef om samen te werken aan meer inclusie. Ieder hoofdstuk sluit af met 'Hoe
dan?' waarin je handvatten krijgt aangereikt om wat je heb gelezen verder te onderzoeken door
A) in gesprek te gaan met jezelf en anderen en/of B) in actie te komen.
Theorieën en aanpakken van polarisatie [uitgebreide rapportage] /
Verloove, Joline; van Wonderen, Ron; Felten, Hanneke. - Utrecht:
Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2020. - 102 p.
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/theorieen-enaanpakken-van-polarisatie-uitgebreid.pdf
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 theo
Om gemeenten en sociaal professionals meer handvatten te geven voor
de aanpak van (ongewenste) polarisatie langs etnische en religieuze lijnen,
heeft KIS in kaart gebracht welke wetenschappelijke theorieën en praktijkaanpakken
toepasbaar zijn voor preventie van- en omgaan met ongewenste polarisatie. Dit resulteerde in
dit uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken zoals bijvoorbeeld Deep Democracy,
Dilemmalogica, Open Space Technology, Geweldloze communicatie en het Socratisch gesprek.
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De publicatie is primair bedoeld voor gemeenten en (sociaal) professionals, zoals handhaving,
jongerenwerk, opbouwwerk, die meer handvatten willen hebben voor de aanpak van
ongewenste polarisatie in het sociaal domein, om polarisatie vroegtijdig te signaleren en om
houvast te creëren in situaties waar maatschappelijke spanningen (kunnen) ontstaan. Er is ook
een kortere samenvatting beschikbaar.
Geboren en getogen 2.0 : onderzoek naar de meervoudige identiteit van
jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie
/ Day, Mehmet; Badou, Mariam; van Breda, Bart. - Utrecht: KIS
(Kennisplatform Integratie & Samenleving), 2020. - 15 p.
URL:

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/kis_geboren-en-getogen_2.pdf
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 gebo
KIS deed onderzoek naar de meervoudige identiteitsbeleving van jongeren van 16 tot en met
25 jaar met een migratieachtergrond, die in Nederland zijn geboren en getogen (90,4% van de
respondenten), ofwel van jongs af aan (voor het zevende levensjaar) in Nederland zijn
opgegroeid (9,6%). Jongeren werden bevraagd op hun identiteitsbeleving en sense of
belonging. Deze publicatie geeft op een bondige manier de resultaten weer en is voor een groot
deel beschrijvend van aard. De publicatie begint met een beschrijving hoe jongeren hun
meervoudige identiteit ervaren. Dit onderdeel bestaat uit verschillende subthema's, zoals
identificatie met sociale groepen, taalgebruik, geografische verbondenheid en
toekomstperspectief. Vervolgens bespreekt men de verschillende deelidentiteiten die van
invloed kunnen zijn op de meervoudige identiteit van jongeren. Respectievelijk komen de
volgende dimensies aan bod: sense of belonging (verbondenheid met gezin, familie en
leeftijdgenoten), religiebeleving, opvoeding, vriendschappen, school belonging, social media en
discriminatie. Elk onderdeel eindigt met de relatie tussen de specifieke dimensie van
identiteitsbeleving en omgaan met de meervoudige identiteit. De publicatie sluit af met een
conclusie en informatie over de respondenten.
Van radicaal naar amicaal : polarisatie en radicalisering bespreekbaar maken
in wijk en klas / Amghar, Karim. - Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 152
p.. - ISBN: 978-90-469-0705-4: 17,95 EUR
URL: http://www.coutinho.nl/vanradicaalnaaramicaal
Vindplaats Antwerpen: ge 05.4 vanr
Dit boek biedt hulp, verdieping en tools om te kunnen omgaan met
polarisatie en radicalisering in de klas en in de wijk. Het geeft ongeacht
achtergrond, gender, leeftijd of religie een kijkje in de denkwijze van
groepen die polariseren of van iemand die radicaliseert. Het beschrijft het
proces achter polarisatie en radicalisering, laat zien hoe je dit proces kunt herkennen en biedt
oplossingen om ermee om te gaan. Het boek bevat tips en tools uit de praktijk die veel gebruikt
en getest zijn, waaronder de 'talking stick-methodiek', een laagdrempelige methode om
dialogen te bevorderen. De theorie wordt ondersteund door ervaringen uit de praktijk. Het

14

boek is geschreven voor (aankomende) eerstelijnswerkers, docenten en jongerenwerkers.
Hiernaast is het bruikbaar voor politie, ouders, ambtenaren van het sociaal domein en andere
professionals die op de één of andere manier iets te maken hebben met polarisatie en
radicalisering. Op de website van Coutinho vind je online studiemateriaal in de vorm van
filmpjes bij het boek.
Hoe communiceer je met anderstalige hulpvragers? :
Communicatiegids voor hulp- en zorgverleners in
Brussel / Huis van het Nederlands Brussel. - Brussel:
Huis van het Nederlands, 2020. - 27 p.
Doelgroep: Volwassenen
URL: https://www.communicatiegids.be/
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 hoec
Vindplaats Turnhout: ge 06.1 hoec
Huis van het Nederlands Brussel stelde een
communicatiegids op voor hulp- en zorgverleners. De steekkaarten helpen om taaldrempels te
overbruggen en dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken. Je krijgt een antwoord op
vragen als : wanneer kan je Nederlands spreken? Welke hulpmiddelen kan je inzetten?
Daarnaast zijn er tips over gesprekken voeren, telefoneren, schriftelijke communicatie en
vertaalapps. De laatste steekkaarten zijn checklists spreken, schrijven en visuele ondersteuning.
De kracht van het kleine verschil : een inspirerende gids voor iedereen
die met mensen werkt [boek + kaartenset] / Bussens, Sven; Schoofs,
Nicole. - Gent: Owl Press, 2020. - boek (399 p.+ 22 A5-kaarten),
kaartenset (102 A4-kaarten). - ISBN: 978-94-6393-147-2: 50,00 EUR
URL: http://learning.owlpress.be/aanmelden
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 krac
De kracht van het kleine verschil is een handboek over oplossingsgericht
werken. Dat is meer dan een techniek. De auteurs leggen de nadruk op
een nieuwsgierige, respectvolle en authentieke houding. Een houding
die gevormd wordt vanuit een mindset en aannames. Het boek bevat onder andere
gefundeerde, oplossingsgerichte aannames, concrete technieken, uitgebreide vragensets,
voorbeeldgesprekken en talloze kaarten die in hulpverlening, therapie en opleidingen gebruikt
kunnen worden. Bij het handboek behoort online materiaal dat je kunt raadplegen op de
docAtlas bezoekerspc's (vraag de baliemedewerker om in te loggen). De kaartenset biedt
toepassingen om de aangebrachte inhouden verder eigen te maken. Deze toepassingen zijn
inspirerend van opzet, ze kunnen best aangepast worden aan de trainer, de deelnemers en de
specifieke context.
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Sociaal werk in de digitale samenleving / Hartman-Van der Laan, Marcha. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2019. - 212 p.. - ISBN: 978-90-469-0659-0:
22,50 EUR
URL: http://www.coutinho.nl/digitalesamenleving
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 soci
'Sociaal werk in de digitale samenleving' leert sociaal werkers op een
verantwoorde en professionele manier digitale middelen te gebruiken in
het werk. Ook komt aan de orde hoe zij hun cliënten kunnen ondersteunen
bij de sociale vraagstukken die de digitale samenleving oproept. Met het model Digitaal Sociaal
Werk wordt op micro-, meso- en macroniveau kennis aangereikt over verschillende thema's.
De uitgave is bedoeld voor studenten van hogere sociale studies en is ook relevant voor sociaal
werkers die competenties voor professioneel werken in de digitale samenleving willen
ontwikkelen. Op de website van de uitgever vind je extra studiemateriaal (links, filmpjes,
opdrachten, zelfscan).
Ongehoord populisme : gesprekken met Vlaams Belang-kiezers over stad,
migranten, welvaartsstaat, integratie en politiek / Kochuyt, Thierry; Abts,
Koen. - Brussel: ASP, 2017. - 262 p.. - ISBN: 978-90-5718-629-5: 39,95
EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 10 onge
In dit boek spreken Vlaams Belang-kiezers openlijk hun onvrede uit over
de multiculturele samenleving en de problemen die "de vreemdeling"
brengt wanneer hij toetreedt tot de buurt, de stad, de welvaartsstaat en
de publieke ruimte. Hun ongenoegen richt zich ook op de politiek die geen antwoorden biedt
op hun grieven. Het boek onderzoekt hoe maatschappelijk onbehagen zich politiek vertaalt en
zich ontwikkelt tot een brede populistische tegenbeweging. 'Ongehoord populisme' biedt een
heldere kijk in de aantrekkingskracht van het populisme en de uitdagingen die dit stelt voor de
democratie.
Superieur : de terugkeer van de rassentheorie / Saini, Angela. - Utrecht: Ten
Have, 2019. - 336 p.. - ISBN: 978-90-259-0717-4: 22,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 10 supe
De rassentheorie beleeft een zorgwekkende comeback, in wetenschap en in
politiek. Superieur is een broodnodig onderzoek naar de verraderlijke
geschiedenis en consequenties van de rassentheorie. Dit boek geeft
onweerlegbare argumenten om die theorie en racisme te bestrijden.
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#SheDIDIT : voor ondernemende vrouwen en meisjes met een
migratieachtergrond / Warmenbol, Lien; Zarkan, Siham; Bonne,
Karijn.
Doelgroep: 16+
URL: https://www.shedidit.be/
URL: https://www.shedidit.be/designyourbusiness123/
Vindplaats Antwerpen: URL
#SheDIDIT is een platform voor vrouwelijk ondernemend talent over etnisch-culturele
achtergronden heen. Het zet vrouwen met een migratieachtergrond in de kijker, ondersteunt
hen in het realiseren van hun dromen en verzamelt deze expertise in een Talentpool. Wie
vanuit zijn/haar organisatie, bedrijf, media of project op zoek is naar divers talent vindt via deze
Talentpool de geschikte ondernemende vrouw. De Sterke Verhalen #Blog bevat verhalen van
rolmodellen en communityleden met een diversiteit aan onderwerpen. De online #SheDIDIT
Design Your Business (DYB) tool laat jongeren toe hun ondernemersvaardigheden te
ontwikkelen. Ze bestaat uit een reeks vragen, keuzes en uitdagingen waarop de antwoorden
het traject verder bepalen. Bij elke vraag krijgen de jongeren tips en tricks van de rolmodellen
via korte video's.
Diversiteitspraktijk / [s.n.]. - Antwerpen: Atlas,
integratie & inburgering, 2020.
Doelgroep: Volwassenen
URL: https://www.diversiteitspraktijk.be/
Vindplaats Antwerpen: URL
We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen, zoals:
Hoe kan je je dienstverlening toegankelijker maken voor iedereen? Hoe zet je op de werkvloer
in op diversiteit? Hoe kan je duidelijk en efficiënt communiceren met anderstaligen, ook via
digitale kanalen? Wanneer kan je een tolk of vertaler inschakelen? Met deze website wil Atlas,
integratie & inburgering Antwerpen informatie en praktische tips geven aan vrijwilligers,
professionals en hun organisaties die deze uitdagingen aan willen gaan.
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Pictogrammenwoordenboekje voor ouders & kinderopvang / Steunpunt
Kinderopvang. - Brussel: Politeia, 2014. - 7 p.. - ISBN: 9782509025227:
24,95 EUR (10 exemplaren)
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 pict
Vindplaats Turnhout: pa 8.1.1 pict
Dit
pictogrammenwoordenboekje
wil
kinderdagverblijven
en
onthaalouders en anderstalige/ongeletterde/laaggeletterde ouders bij de
communicatie helpen. Het boekje bevat 80 pictogrammen met hun
vertaling in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Pools, Russisch,
Turks en Arabisch. Diezelfde pictogrammen vind je ook in de vorm van 140 pictogramstickers
in het boekje terug die kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld via een heen- en weerboekje
te communiceren. Pictogrammen kunnen het contact vergemakkelijken. De pictogramstickers
vergemakkelijken het maken van afspraken en het weergeven van het schema van de dag, de
openingstijden van de opvang, wat te doen bij ziekte, wat mee te nemen naar de opvang,
enzovoort.
Sensitief communiceren in de kinderopvang : versterk de pedagogische
kwaliteit met de Gordonmethode / Henderson, Saskia. - Amsterdam:
Uitgeverij SWP, 2020. - 143 p.. - ISBN: 978-90-8850-951-3: 21,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 sens
In dit boek maak je kennis met de diverse communicatievaardigheden uit
de Gordonmethode, zoals actief luisteren, ik-boodschappen,
overschakelen en de overlegmethode. De Gordonmethode helpt
pedagogisch medewerkers een evenwichtige relatie met kinderen op te
bouwen, sensitief-responsief met kinderen om te gaan, de autonomie van
kinderen te ondersteunen en conflicten tussen kinderen te coachen. Het boek is bestemd voor
pedagogisch medewerkers en managers werkzaam in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
voor- en buitenschoolse opvang.
Van emoji's tot sexting : over opvoeden in een medianest / Houtman,
Remco; Van der Planken, Frie; Van Gestel, Jasper. - Gent: Borgerhoff &
Lamberigts, 2019. - 172 p.. - ISBN: 978-94-6393-037-6: 24.99 EUR
URL: https://www.medianest.be
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 vane
In dit boek bundelen de auteurs hun eigen ervaringen, die van andere
ouders en de inzichten van experts en onderzoekers over het
mediagebruik van kinderen tussen 0 en 18 jaar tot een handige leidraad.
Geen 'zo moet het'-boek, wel een 'zo kan het'-boek, een soort
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naslagwerk om je eigen mening te vormen over de manier waarop jij jouw kind mediawijs wil
maken. Op de website Medianest vind je als ouder nog meer hulp bij al je vragen.

Digitale Oudervragenlijst: ALDeQ-NL / Leysen, Heleen;
Mostaert, Charlotte. - Antwerpen: Thomas More, 2020.
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar
URL: https://www.taalbrug.be/beschikbaarmateriaal/oudervragenlijst?fbclid=IwAR3_ORvXgntaODdHZonxFeVWOUrhgXwosjJgONXxhMOLmC-bL8gPCsAO3k
Vindplaats Antwerpen: URL
De ALDeQ-NL is een oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige
kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met en zonder een
taalontwikkelingsstoornis te onderscheiden. Het instrument is gebaseerd op de Alberta
Language«202F»and«202F»Development Questionnaire. De gratis online vragenlijst is bedoeld
voor logopedisten maar kan ook gebruikt worden door CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren
of -leerkrachten in functie van doorverwijzing. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder
begeleiding van een professional in. De ALDeQ-NL is in Vlaanderen bruikbaar bij successief
meertalige kinderen tussen 4 en 10 jaar oud. Het gaat om kinderen die thuis (ook) een andere
taal spreken dan het Nederlands. Belangrijk is dat er in de voorschoolse periode thuis geen
Nederlandstalig aanbod was.
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Kijk! Ik ben een kikker : meer met muziek bij taalontwikkeling van
jonge kinderen : 30 liedjes en 10 spreekteksten met begeleidende
spelvormen, ondersteund met gebaren / Koning, Saskia; Verhage,
Wouter; Schutte, Barbara. - Utrecht: Uitgeverij SWP, 2019. - 149
p.. - ISBN: 978-90-8850-919-3: 20,00 EUR
Doelgroep: 0-2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar
URL: http://www.kijkikbeneenkikker.nl
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.3 kijk
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.9.3 kijk
"Kijk! ik ben een kikker" is een liedjesbundel met verwerkingstips. De liedjes en spreekteksten
zijn zeer geschikt voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ze werden geschreven en
ontwikkeld door een logopedist en een muziekpedagoog. In de keuze van de liedjes is gekeken
naar wat ze bijdragen aan diverse ontwikkelingsgebieden. Bij elk liedje horen spelactiviteiten,
muzikale variaties, combinatietips en ideeën. Bij alle liedjes zijn de bijpassende gebaren
opgenomen uit de Nederlandse Gebarentaal opgenomen. Je kan alles beluisteren en bekijken
op de bijhorende website.
Lawaaipapegaai : liedjes en spelideeën voor het jonge kind / Van
Dort, Wieteke; Tellegen, Molly; Akkermans, Evelyn. - Amsterdam:
SWP, 2018.. - ISBN: 978-90-8850-836-3
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.3 lawa
Het boek Lawaaipapegaai bestaat uit liedjes, activiteiten, verhalen
en een cd te gebruiken in het onderwijs aan kleuters. De
osamenstellers bedachten bij ieder thema een aantal
gespreksvragen, activiteiten en verhalen die leerkrachten uit
kunnen breiden en aan kunnen passen aan de situatie in hun groep. Lawaaipapegaai is geen
methodiek, meer een bron van suggesties waaruit leerkrachten steeds weer ideeën kunnen
putten.
Scan preventieve aanpak lezen en spellen /
Expertisecentrum Nederlands. - [S.l.]: expertisecentrum
Nederlands, 2020.
URL:
https://www.dyslexiecentraal.nl/doen/materialen/scanpreventieve-aanpak-lezen-en-spellen
Vindplaats Antwerpen: URL ; ro 5 scan
Het is belangrijk dat leerlingen goed voorbereidend leesen spellingonderwijs krijgen, waarbij er ruim aandacht is voor de preventieve aanpak.
Preventief werken in de vorm van (voorbereidend) lees- en spellingonderwijs in groep 1 en 2
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heeft als doel om lees- en spellingproblemen en het risico op laaggeletterdheid en dyslexie te
voorkómen. Vroeg signaleren is daarvan een belangrijk onderdeel. Door vroeg te signaleren
worden stagnaties in de ontwikkeling tijdig in beeld gebracht en wordt voorkomen dat
leerlingen (te) lang met problemen rondlopen en daardoor met een taalachterstand beginnen
aan groep 3. In grote lijnen biedt de uitslag van de vragenlijst van de Scan Preventieve Aanpak
Lezen en Spellen zicht op de preventieve aanpak op de drie ondersteuningsniveaus, de wijze
waarop je omgaat met verschillen en hoe je ouders daarbij betrekt.

Plassen op de weg : een ZEN-verhaal / Schimel, Lawrence; Barrón,
Israel. - Zoersel: Nik-Nak, 2019. - 40 p.. - ISBN: 9789493136229. ISBN: 9789493136250. - ISBN: 9789493136243. - ISBN:
9789493136267. - ISBN: 9789493136274. - ISBN: 9789493136281. ISBN: 9789493136236
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 nikn
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal en
een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor ouders. Spelenderwijs
en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn
bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met
een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een
taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. Dit verhaal gaat over een jongen die samen
met zijn vader naar huis wandelt na een regenachtige nacht. Ze praten over de dingen van het
leven. Tot ze een jonge vrouw tegenkomen die de situatie verandert. De wijze les in het verhaal
overstijgt culturen en kan aanleiding zijn voor een gesprek. Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Beschikbaar in het Nederlands met Arabisch, Engels, Farsi, Frans, Koerdisch (Ardalani),
Roemeens en Turks.
LerenDoenMaken : platform voor
Digitale Geletterdheid / [s.n.]. - [S.l.]: -,
[s.a.].
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar
11-12 jaar
URL: https://www.lerendoenmaken.nl
Vindplaats Antwerpen: URL
Dit
platform
voor
Digitale
Geletterdheid stimuleert de ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden bij leerlingen van
het lager onderwijs. Alles draait om producten maken met behulp van ICT: een animatie, een
tijdschrift, een computerprogramma, enz. Het platform biedt stap voor stap uitdagende
opdrachten aan die de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, kritisch en creatief
denken stimuleren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van online tools en apps die bijna allemaal
ondersteund worden door een stappenvolger en instructiefilmpje. Het initiatief wordt bij de
leerling gelegd, de leraar coacht, stimuleert en begeleidt.
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Liever groen / Bakker, Helene. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren,
2018. - 74 p.. - (BoekenBoeien). - ISBN: 978-90-8696-332-4: 7,95 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek
BoekenBoeien is bedoeld voor leerlingen in de eerste graad van het
secundair onderwijs. In elk deel van de reeks worden gemiddeld 80 woorden
aangeboden, zowel instructietaal als vakgebonden schooltaalwoorden.
Achter in elk boek is een woordenlijst met betekenis opgenomen. Dit boek
bevat schooltaalwoorden die gaan over wiskunde. De keurige Elza is bang om anders te zijn en
gepest te worden. Maar ook op haar nieuwe school lijkt het alsof iedereen naar haar kijkt. Was
ze maar zoals Leila, die trekt zich nergens iets van aan.
Ontspoord / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren, 2019. - 72 p.. - (BoekenBoeien). - ISBN: 978-90-8696-4994: 7,95 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek
BoekenBoeien is bedoeld voor leerlingen in de eerste graad van het
secundair onderwijs. In elk deel van de reeks worden gemiddeld 80
woorden aangeboden, zowel instructietaal als vakgebonden
schooltaalwoorden. Achter in elk boek is een woordenlijst met betekenis
opgenomen. Dit boek bevat schooltaalwoorden die gaan over wiskunde. Door problemen thuis
mist Tolga veel lessen. En als hij wel op school is, heeft hij steeds vaker ruzie. Na een vechtpartij
in de klas ziet Tolga maar één oplossing: weglopen.
Te jong / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 70 p.. (BoekenBoeien). - ISBN: 978-90-8696-340-9: 7,95 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek
BoekenBoeien is bedoeld voor leerlingen in de eerste graad van het
secundair onderwijs. In elk deel van de reeks worden gemiddeld 80 woorden
aangeboden, zowel instructietaal als vakgebonden schooltaalwoorden.
Achter in elk boek is een woordenlijst met betekenis opgenomen. Dit boek
bevat schooltaalwoorden die gaan over wiskunde. 'Te jong' gaat over een
tienerzwangerschap
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Otis / Niemeijer, Martijn. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2020. 104 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 978-90-8696-512-0: 14.50 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 lees
Dit is het verhaal van Otis, 17 jaar. Otis en zijn moeder wonen in een flat.
Samen met 1200 andere mensen, uit alle landen van de wereld. Als tiener
Otis even op de opvangkinderen van een buurvrouw past, loopt alles in de
soep. Eén van de kindjes wordt niet opgehaald, en de onbekende
buurvrouw komt maar niet terug. Wat kan Otis doen? Dit boek maakt deel uit van de Leeslichtreeks: verhalen van bekende en minder bekende schrijvers in gewone taal.
Rekenen voor zorg en welzijn : Edu4all algemene beroepsvaardigheden
werkboek / Ariaens, Daphne; Bruintjes, Hanneke; Verveer, Wout; Visser,
Baukje. - Meppel: Edu'Actief b.v., 2018. - 123 p.. - ISBN: 9789037245639:
17,75 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: https://www.edu4all.nl/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 reke
Met de methode Edu4all kunnen leerlingen in het beroepssecundair
onderwijs (BSO) zich oriënteren op alle mogelijkheden die ze hebben en ontdekken daarnaast
hun talenten. De serie Algemene beroepsvaardigheden biedt leerlingen goede
basisvaardigheden voor in hun stage en toekomstige werk. Dit is het werkboek voor rekenen in
de context van Zorg en Welzijn. Aan de hand van opdrachten maken leerlingen kennis met
rekenen op verschillende werkplekken in de zorgsector zoals vb. het zorghotel, het
dienstencentrum, de kinderopvang, enz. De werkboeken Algemene beroepsvaardigheden
kunnen naast de profiel- en keuzewerkboeken van Edu4all gebruikt worden.
Werken in een beautysalon : keuzevak Kennismaking met uiterlijke
verzorging : Edu4all zorg en welzijn werkboek / van Berkum, Niesje; van
der Veen, Manja. - Meppel: Edu'Actief b.v., 2016. - 108 p.. - ISBN: 978-903722-378-1: 17,75 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: https://mijn.boomberoepsonderwijs.nl/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.5 werk
Met Edu4all Zorg en Welzijn oriënteren leerlingen in het beroepssecundair
onderwijs (BSO) zich op het werkveld van Zorg en Welzijn. Het lesmateriaal leert hen alles wat
ze moeten weten en kunnen voor het beroepsgerichte profiel- en keuzevak, in dit geval
Kennismaking met uiterlijke verzorging: werken in een beautysalon. Door veel te doen
ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en wat bij hen past. In het werkboek staan opdrachten
waarvoor soms online tekstbronnen, films en websites benodigd zijn. Het online gedeelte bevat
ook stappenplannen. De inloggegevens vind je in het boek.
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Werken in een kapsalon : keuzevak haarverzorging : Edu4all zorg en
welzijn werkboek / van Berkum, Niesje; van der Veen, Manja. - Meppel:
Edu'Actief b.v., 2016. - 92 p.. - ISBN: 9789037239683: 17,75 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: https://mijn.boomberoepsonderwijs.nl/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.5 werk
Met Edu4all Zorg en Welzijn oriënteren leerlingen in het beroepssecundair
onderwijs (BSO) zich op het werkveld van Zorg en Welzijn. Het lesmateriaal
leert hen alles wat ze moeten weten en kunnen voor het beroepsgerichte
profiel- en keuzevak, in dit geval Keuzevak haarverzorging: werken in een kapsalon. Door veel
te doen ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en wat bij hen past. In het werkboek staan
opdrachten waarvoor soms online tekstbronnen, films en websites benodigd zijn. Het online
gedeelte bevat ook stappenplannen. De inloggegevens vind je in het boek.
Werkportfolio : Mijn was : stap voor stap mijn eigen wasgoed verzorgen /
van der Schaaf, Syl; Schwank , Peter. - Diemen: Schwank & Van
Duijvenbode, 2020. - 140 p.. - ISBN: 978-90-78118-99-2: 34,95 EUR
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: http://www.werkportfolio.nl
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.5 werk
Werkportfolio is een Nederlandse competentiegerichte methode bedoeld
voor leerlingen in het beroepsonderwijs. Met Mijn Was leren leerlingen
stap voor stap zelfstandig hun eigen wasgoed te verzorgen. Denk hierbij aan zaken als: de was
voorbereiden, wassen in de wasmachine, hand- en wolwas, drogen, vouwen, linnengoed
strijken en kleding strijken. Het werkboek bevat praktijkkaarten met foto's en korte instructies
om zelfstandig vaardigheden te oefenen.
Werkportfolio PRO kantine 1 : kantine-catering recepten, stap voor stap /
Schwank , Peter; Durgé, Reinier. - Diemen: Schwank & Van Duijvenbode,
2015. - 70 p.. - (Werkportfolio PRO). - ISBN: 978-90-78118-85-5: 20,95
EUR
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: http://www.werkportfolio.nl
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.5 werk
Werkportfolio is een Nederlandse competentiegerichte methode bedoeld
voor leerlingen in het beroepsonderwijs. Dit boek bevat recepten voor koude en warme
gerechten die geserveerd worden in de kantine. De recepten worden ondersteund met
kleurenfoto's en vaktaal. Indien de technieken nog niet voldoende niet gekend zijn, kan je
aanvullend WerkPortfolio PRO. Professionele keukentechnieken gebruiken.
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Tales: Stories for learning in European schools
/ Landencommanderij Alden Biezen; Katholike
Hogeschool Limburg. - [S.l.]: -, [s.a.].
URL:
http://www.storiesforlearning.eu/?lang=nl
Vindplaats Antwerpen: URL
Vindplaats Turnhout: URL
De missie van TALES is het onderzoeken van de
impact van mondelinge en digitale storytelling
in formeel onderwijs en het ontwerpen van een reeks cognitieve tools die leerkrachten in staat
stellen om storytelling effectief te gebruiken in hun lespraktijk. TALES wil een innovatieve
onderwijsaanpak creëren die wereldwijd kan worden toegepast. Het hoofddoel van het project
is het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethodes en -materialen rond storytelling en die te
integreren in het curriculum van de initiële en in-service lerarenopleidingen. De resultaten vind
je terug op deze site.

TaalCompleet: praat je mee? / Blom, Janneke; Van Geloven, Sanne;
Grevelink, Mikal; e.a.. - [S.l.]: KleurRijker Educatieve Uitgeverij B.V., 2020.
- 376 p. (werkboek), veelv. gepag. (docentenmap), 1250 kaarten
(kaartenbox). - ISBN: 9789490807351. - ISBN: 9789490807344. - ISBN:
9789490807368: 195 EUR (kaartenbox), 65 EUR (docentenmap), 95 EUR
(werkboek)
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 taal
TaalCompleet Praat je mee? is een spreekmethode van niveau 0 tot A1. Het is een methode die
focust op mondelinge vaardigheden en bijna geen gebruik maakt van schrift. Daardoor is het
ook te gebruiken voor alfacursisten. Het materiaal bestaat uit een werkboek, docentenmap en
kaartenbox. Er zijn tien thema's: kennismaken, school, eten en drinken, gezondheid, kleding,
wonen, vrije tijd, de weg vragen, werk en familie. Elk thema is verdeeld in drie niveau's. De
cursus is cyclisch in te zetten of kan gebruikt worden om te differentiëren in de klasgroep.
NT2-cahier films in de les. Twaalf motiverende werkvormen / Koster,
Dietha. - Amsterdam: Boom, 2018. - 52 p., 32 p. werkbladen, 13 p.
toetsbladen. - (NT2-cahiers). - ISBN: 9789024422074: 14,50 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.2 NT2-c
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.3.2 NT2-c
Het werken met films in de NT2-les is een aansprekende en motiverende
manier om de woordenschat, de taalvaardigheid en de cultuurkennis van
je cursisten te vergroten. Maar hoe pak je dat als docent gestructureerd aan? In dit cahier laat
de auteur je stap voor stap zien hoe je met films in je les aan de slag kunt. Twaalf werkvormen
worden volledig uitgewerkt voor de film "Alles is liefde". De getoonde aanpak kan eenvoudig
worden toegepast op andere films. Je kunt de werkvormen inzetten voor verschillende
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taalniveaus en aanpassen aan de tijd die je beschikbaar hebt. Dit boek maakt deel uit van de
reeks NT2-cahiers.
MOOC Introduction to Dutch / Future Learn. - [S.l.]: Future Learn,
2014.
URL: https://www.futurelearn.com/courses/dutch
Vindplaats Antwerpen: URL
De Massive Open Online Course (MOOC) Introduction to Dutch is
een digitale beginnerscursus (van 0-A1) die werd ontwikkeld door
de Universiteit van Groningen op het Europese platform Future
Learn. Doelgroep zijn internationale studenten of professionals die
van plan zijn in Nederlands (of Vlaanderen) te komen leven of werken. De cursus geeft de
deelnemers op 3 weken tijd een basis Nederlands. Voorkennis is niet vereist.
FACT: First Aid Communication Tool: / [s.n.]. - [S.l.]: Provincie
West-Vlaanderen, 2020.
URL: https://www.ab-refugies.eu/post/fact-vereenvoudigtcommunicatie-op-de-werkvloer
Vindplaats Antwerpen: URL
Vindplaats Turnhout: URL
De app is een beeldwoordenboek dat vertaalt tussen acht talen.
De toepassing werkt ook offline en bevat acht talen: Nederlands,
Frans, Engels, Roemeens, Pools, Arabisch, Dari en Pashtu. De tool kan ook ingezet worden als
oefeninstrument om de specifieke vaktaal van op de werkplek beter onder de knie te krijgen.
De app bevat ongeveer 940 woorden. Naast een pakket basiswoordenschat met aandacht voor
veiligheid en communicatie rond COVID-19, kan de gebruiker kiezen om een woordenpakket
over land- en tuinbouw (430 termen) en/of een woordenpakket over de metaalindustrie (157
termen) te installeren.

Nu breekt m'n klomp en 40 andere typisch Nederlandse
spreekwoorden / Beekveldt, Dorien. - Amsterdam: Uitgeverij
Eenvoudig Communiceren, 2020. - 63 p.. - ISBN: 978-90-8696514-4: 18,50 EUR
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.2 nubr
In dit boek lees je over 40 typisch Nederlandse spreekwoorden. Er
wordt uitgelegd wat ze betekenen, wanneer je ze kunt gebruiken
en waar ze vandaan komen. De spreekwoorden worden besproken in 3 delen. In deel 1 staan
spreekwoorden over typisch Nederlandse dingen zoals klomp, fiets, haring. Deel 2 behandelt
spreekwoorden over landschap en klimaat en in deel 3 komen spreekwoorden over
scheepvaart en de zee aan bod. Na deze drie delen volgt een overzicht van alle 40
spreekwoorden, geordend volgens thema of begrip. Achteraan bevat het boek een
spreekwoordenspel dat je op 4 manieren kan spelen, zowel klassikaal als individueel. Het boek
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is geschreven in makkelijke taal. Geschikt voor gevorderde NT2-cursisten of leerlingen vanaf 14
jaar.
Dat meen je niet! : toen en nu: een wereld van verschil / Steutel,
Willemijn. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2020. - 64 p..
- ISBN: 978-90-8696-516-8: 18,50 EUR
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 datm
In eenvoudige taal beschrijft dit boekje de contrasten tussen het
dagelijks leven vroeger en nu, in Nederland en bij uitbreiding in de
(westerse) wereld. Van 'Toen we nog geen anticonceptie hadden'
over 'Toen we nog niet op vakantie gingen' tot 'Toen (bijna) iedereen nog rookte'. Leesniveau
A2/B1.
Pizzamaffia / Boudou, Khalid. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren,
2020. - 104 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 978-90-8696-520-5: 14.50 EUR
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees
Brahim en zijn neef Haas werken vaak in de pizzeria van hun ouders. Door
een ruzie stappen Brahims oom en neef op en beginnen een eigen pizzeria.
Er barst een ware pizza-oorlog los. Dit boek maakt deel uit van de Leeslichtreeks: verhalen van bekende en minder bekende schrijvers in gewone taal.
Schokland / Goldschmidt, Saskia. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren,
2020. - 128 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 978-90-8696-492-5: 15,00 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees
Zwier, Trijn en Femke wonen op boerderij Schokland in Groningen. Na weer
een aardbeving is de boerderij er slecht aan toe. De muren hebben scheuren
en de keuken is onbewoonbaar. Hoelang houdt de familie dit nog vol? Dit
boek maakt deel uit van de Leeslicht-reeks: verhalen van bekende en minder
bekende schrijvers in gewone taal.
Verhalen uit Oost-Europa / Van der Stege, Sandra. - Amsterdam: Uitgeverij
Eenvoudig Communiceren, 2018. - 70 p.. - ISBN: 978-90-8696-327-0: 16,50
EUR
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 verh
In dit boek staan zes spannende verhalen in eenvoudige taal. Je leest over
draken en kastelen, prinsen en prinsessen. De sprookjes komen uit Polen,
Tsjechië, Roemenië, Bulgarije en Servië. Met achteraan een verklarende
woordenlijst.
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Memogame values education: emotions & values / [s.n.]. - Alicante:
Miniland S.A., [s.a.]. - 1 spelbord, 4 dubbelzijdige speelkaarten, 16
paarse deksels: 25,55 EUR
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 memo
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 memo
Dit memoryspel kan ingezet worden voor het aanleren van waarden
en normen enerzijds, maar ook woordenschatuitbreiding en sensibilisering rond diversiteit. Op
8 verschillende kaarten moeten steeds de juiste paren gevonden worden. Voor waarden en
normen zijn dat bijvoorbeeld de foute en juiste manier van samenspelen, delen, of gedrag in
het verkeer en thuis. Op de kaarten rond huishoudelijke taken en sport en spel moet er steeds
een vrouwelijk en mannelijk persoon gepaard worden. Zo worden sporten als voetbal, ballet en
cowboy of in een keukentje spelen zowel door meisjes als jongens afgebeeld. Net zoals
huishoudelijke taken als strijken, gaan werken, baby's verzorgen en koken. Ook de laatste plaat,
waar beroepen verbonden moeten worden met het juiste voertuig, is gender neutraal en
divers.
Naar school / Douglas, Jozua; Juf Maike; Helmantel, Hiky. - Hasselt:
Clavis, 2018. - [24] p.. - ISBN: 978-90-448-3089-7: 16,95 EUR
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 naar
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 naar
Informatief prentenboek voor jonge kinderen vanaf 4 jaar over naar
school gaan: vroeger en nu, hier en elders. Met een strip, een liedje,
een knutselpagina, een uitklappagina en een miniquiz.

Luisteren en spreken vanuit het hart : verbindende en geweldloze
communicatie / Berghmans, Hedwig. - Averbode: Altiora, 2015. - 95 p.. (Inspirantjes; 3). - ISBN: 978-90-317-4071-0: 12,95 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 luis
Dit boek werd geschreven voor leerkrachten, opvoeders en ouders die in hun
praktijk willen inzetten op Geweldloze of Verbindende Communicatie. In een
eerste deel gaat het in op een persoonlijke reflectie op basis van de theorie.
Een tweede deel gaat in op het gebruik van de theorie in je praktijk met concrete oefeningen
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en werkvormen. Het kan gebruikt worden in combinatie met de GC Communicatiekits voor de
1ste, 2de of 3de graad en de bijhorende handpoppen.
Gedraag je! : Toegepaste gedragsleer voor een goed leerklimaat in de klas
/ Struiksma, Chris; Van Bilsen, Henk. - Rotterdam: Bazalt, 2018. - 119 p.. ISBN: 978-94-6118-242-5: 33,00 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 gedr
Dit boek geeft eerst een kort theoretisch overzicht van de theorie van de
toegepaste gedragsleer (TGL) waarna in enkele aparte hoofdstukken
verder ingegaan wordt op het praktisch inzetten van de theorie. TGL is gebaseerd op de ABA,
applied behaviour analysis. Na het theoretische kader gaat het boek in twee hoofdstukken
verder in op enerzijds het preventief werken aan een goed werkklimaat, en het remediërend
werken via probleemgerichte technieken anderzijds. Hoofdstuk 4 & 5 gaan vervolgens nog
verder in op de rol van de ouders, en de praktische implementatie van de theorie op
schoolniveau, en eventuele drempels. Doorheen het boek wordt er veel gewerkt met casussen
die weergegeven worden in 'boxen'.
Zo snel als een... : Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD! /
Ehrlich, Tirtsa; Hilbers, Jacqueline; Wierstra, Arnoud. - Amsterdam: Niño,
2013. - 48 p.. - ISBN: 978-90-8560-615-4: 16,90 EUR
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 zosn
Dit boek werk geschreven op kindniveau voor kinderen met ADHD en hun
begeleiders. Het boek vertelt het verhaal van Ferry. Als je mensen zou
vergelijken met auto's dan is Ferry een Ferrari. Hij is 10 jaar, vliegensvlug en druk. Zijn moeder
wordt er soms gek van. De dokter heeft vastgesteld dat Ferry ADHD heeft. Nu weet hij gelukkig
hoe het komt dat hij vaak zo druk is, slecht kan opletten en moeite heeft met op zijn beurt
wachten. Ook kan hij nu leren wat hij eraan kan doen. Ferry ontdekt dat ADHD nadelen, maar
ook voordelen heeft en dat positief denken heel handig is als je een Ferrari bent.
Denkstappen : filosoferen leren in 18 stappen / Van Bodegraven, Nanda. [De Meern]: Levendig Uitgever, 2019. - 119 p.. - ISBN: 978-94-91740-72-5:
24,95 EUR
Doelgroep: Volwassenen 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18
jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 denk
Hoe gaan we om met complexe thema's als klimaatverandering, nieuwe
technologie, polarisering, culturen die met elkaar botsen? Door samen goed
na te denken. Dit boek maakt in 18 stappen de basiskennis over argumenteren en redeneren
met kinderen (vanaf 8 jaar) toegankelijk aan de hand van praktische oefeningen.
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Even verder denken : denkgesprekken met kinderen / Schreiner,
Gusta; van de Kreeke - Alfrink, Nicolette. - Rotterdam: CED-Groep,
2018. - 56 p.. - ISBN: 978-90-5676-056-4: 39,12 EUR
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 even
Deze uitgave geeft leerkrachten handvatten in handen waarmee zij
het denken van leerlingen kunnen stimuleren. 'Even verder denken'
beschrijft 14 activiteiten voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw
van het (buitengewoon) lager onderwijs. Met enkele aanpassingen zijn de activiteiten ook
bruikbaar in het secundair onderwijs. De activiteiten passen bij de zaakvakken, met
onderwerpen rond milieu, geschiedenis, gezondheid, verkeer en vrije tijd. Bij het uitvoeren van
de activiteit gaat het er vooral om leerlingen uit te dagen tot het doen van onderzoek,
oplossingen te bedenken en te formuleren, out-of-the-box te denken en zelf vragen te leren
stellen.
Op Stap!: Welk pad kies jij? / Tuk, Ans. - Rijnsaterwoude: Process
Cummunication, 2019. - handleiding, spelbord, kopieerblad A4, 6
houten pionnen, houten kleurendobbelsteen, zandloper, paarse
edelsteen, 36 uitdagingskaarten, 36 aanmoedigingskaarten, 36
complimentenkaarten
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 opst
Op stap! is een spel om kinderen inzicht te geven in hun eigen en andermans kwaliteiten en
persoonlijkheid. Men gaat aan de slag met uitdagingen, aanmoedigingen en complimenten en
speelt zo in op zelfregie via zelfinzicht, coöperatieve werkvormen, versterken van het
zelfvertrouwen, creatief denken en omdenken, enz. Het versterkt ook de rol van de leerkracht
of begeleider als coach. Geschikt vanaf 8 jaar.

Omgaan met alcohol en andere drugs op school : leidraad voor een DOS /
De Paepe, Nina; Vanlander, Anouk; De Vuyst, Sigrid. - Brussel: Politeia,
2017. - 48 p.. - ISBN: 978-2-509-03136-5: 20,00 EUR
Doelgroep: 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.6 omga
In deze brochure wordt uitgelegd welke ingrediënten je nodig hebt om een
Drugbeleid Op School (DOS) te ontwikkelen. Er wordt stapsgewijs ingegaan
op het formuleren van een visie op middelengebruik en het bouwen van
een DOS op vier pijlers: een regelgeving over alcohol en andere drugs/ een begeleidingstraject
voor leerlingen met (mogelijke) problemen/ preventie via educatie/ structurele maatregelen in
de schoolcontext. Alle pijlers worden uitgewerkt aan de hand van drie acties die allen van
belang zijn voor het succes van het DOS. Alcohol, drugs, gamen en gokken zijn immers
verbonden met de leefwereld van onze leerlingen. De leidraad probeert antwoord te bieden
op vragen zoals: - Hoe ondersteun ik mijn leerkrachtenteam het best? - Welke afspraken en
regels stellen we op? En hoe reageren we als afspraken niet nageleefd worden? - Wat omvat
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een begeleidingstraject voor leerlingen met (mogelijke) problemen? - Wat houdt het
informeren en sensibiliseren van leerlingen in? - Hoe ziet een ondersteunend schoolklimaat
eruit?
Het didactische werkvormenboek : variatie en differentiatie in de
praktijk / Hoogeveen, Piet; Winkels, Jos. - Assen: Koninklijke Van
Gorcum, 2018. - 382 p.. - ISBN: 978-90-232-5561-1: 40,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 dida
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 dida

Dit boek biedt de (toekomstige) leerkracht een praktisch overzicht
van bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen. Het legt de link naar de theorie en helpt
leerkrachten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. In deze 12e herziene
editie besteden de auteurs meer aandacht aan het gebruik van (interactieve) media als
werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek
uitgebreid. De toenemende verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leerproces, heeft
namelijk ook gevolgen voor de keuze van de juiste werkvormen. Er zijn nieuwe werkvormen
bijgekomen en een aantal werkvormen is geactualiseerd.
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Centenspel : de minister van begroting [handleiding voor de leraar] /
Kauffmann, Greet; Vereeken, Jonas; Heyligen, Hannelore. - Brussel:
De Kracht van je Stem - Vlaams Parlement, 2019. - 51 p.
Doelgroep: 14-18 jaar
URL: http://www.centenspel.be
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 cent
Een begroting is voor jongeren én veel volwassenen iets abstracts. Met
het digitaal Centenspel ontdekken leerlingen van de tweede en de
derde graad secundair onderwijs spelenderwijs de basisprincipes van
de begroting en de Vlaamse politiek. Leerlingen spelen het spel individueel en maken hun
persoonlijke keuzes. De downloadbare lerarenhandleiding bevat klassikale activiteiten die een
meerwaarde bieden om het thema begroting te kaderen in de actualiteit, om het klassikaal te
bespreken en het debat erover te voeren.
Democratie begint bij jezelf : ontwikkelen van burgerschap /
Hermans, Hubert; Bartels, Rob. - Bussum: Coutinho, 2020. - 200
p.. - ISBN: 978-90-469-0697-2: 24,95 EUR
Doelgroep: 8+
URL: http://www.coutinho.nl/democratiebegintbijjezelf
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 demo
'Democratie begint bij jezelf' gaat over het ontwikkelen van je
'innerlijke democratie': de waarden en de vaardigheden die je als
mens nodig hebt om als verantwoorde burger te kunnen functioneren in de samenleving. Het
boek legt (toekomstige) leraren uit wat het concept 'innerlijke democratie' inhoudt, helpt ze
om zelf een democratische houding te vormen en biedt ze methodes om leerlingen
democratische vaardigheden bij te brengen. Lezers worden uitgedaagd om van elkaar en van
zichzelf te leren door (eigen) standpunten tegen te spreken, de dialoog met zichzelf en elkaar
aan te gaan en zelfreflectie toe te passen. Het boek is geschreven voor studenten
lerarenopleiding maar is ook geschikt voor leraren in het basis- en secundair onderwijs. Op de
website bij dit boek vind je lessuggesties voor het behandelen van 'innerlijke' democratie op de
basisschool en in de eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs.
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Kletspot : wijzer in geldzaken / [s.n.]. - Voorhuizen: Kletspot.nl,
2018. - grote dobbelsteen, 108 spelkaarten + 1 kaart speluitleg
Doelgroep: 9-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 klet
Met de meer dan 100 vragen, stellingen en opdrachten in deze pot
kan je op een speelse manier praten over geld en omgaan met geld
met leerlingen van ca. 9 tot 15 jaar. Je kunt het spel op 2 manieren
spelen: met of zonder dobbelsteen. Deze geldeditie van Kletspot
werd ontwikkeld in het kader van de Week van het Geld en de NOT (Nederlandse Onderwijs
Tentoonstelling).
Kennis in de klas (KIK) : Mens en Maatschappij werkboek / ITTA
UvA. - Amsterdam: Boom, 2020. - 199 p.. - ISBN:
9789024423729: 44,90 EUR
Doelgroep: 12-18 jaar
URL: http://www.nt2school.nl
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 mens
Kennis in de Klas (KIK) reikt ISK- of OKAN-leerlingen de voor de
zaakvakken onmisbare woordenschat aan en bereidt ze voor op
het reguliere onderwijs. Het deel Mens en Maatschappij is een
combinatie van geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde. Leerlingen leren
achtergrondkennis en ook woordenschat om bij deze vakken goed te kunnen meekomen.
Daarnaast leren ze ook schoolvaardigheden die bij deze vakken van belang zijn. Er worden
zeven thema's aangeboden over de plaats van de leerling in zijn omgeving, het vormen van een
mening, democratie, geschiedenis en Nederland op de kaart. De methode bestaat uit een
online leeromgeving en een werkboek. Bekijk de online leeromgeving via onze tablets.

Vrede kun je leren / Van Reybrouck, David; D'Ansembourg, Thomas. Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. - 112 p.. - ISBN: 978-90-234-8151-5:
12,99 EUR
Doelgroep: volwassenen
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 vred
Na elke aanslag gaan we voor meer veiligheid en hopen we op meer vrede.
Maar is dat genoeg? De auteurs vragen zich af of geweld zich echt enkel
met geweld laat bestrijden. Vrede is een vak. De opvoeding tot vrede moet
net zo vanzelfsprekend zijn als gymnastiek en lichamelijke verzorging. Dit essay pleit voor
mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis. Recente
wetenschappelijke inzichten bewijzen hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter
zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel
van mens als maatschappij. Als tien minuten stilzitten per dag volstaat, waarom doen we er dan
decennia over om die gewoonte in te voeren?
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Normaal Radicaal : over radicalisering en
identiteit [dossiers] / Busch, Christophe; El
Farri, Cherif; Schepers, Simon. - Brussel:
Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie,
2016. - 32 p. + 64 p. + 44 p.
Doelgroep: 12-18 jaar
URL:
https://www.onlineseminar.nl/herinneringseducatie/archive
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.4 norm
Deze dossiers bevatten de inzichten van drie webinars over het onderwerp radicalisering,
aangevuld met tal van interessante voorbeelden, nuttige tips en verwijzingen naar publicaties
en websites. Het eerste dossier - 'radicalisering in perspectief' - staat stil bij de begrippen
radicalisme, extremisme en terrorisme. Het tweede dossier zoomt in op gewelddadige
radicalisering en op factoren die een rol spelen in radicaliseringsprocessen. Het derde dossier
gaat in op waardenvorming op school, lesgeven over extremisme en terrorisme, en probeert
een antwoord te formuleren op vragen als: Hoe vang je als school tijdig signalen op? Is repressie
het antwoord of kan je daar ook constructief mee aan de slag? En wie kan helpen om jongeren
te ondersteunen in een positieve identiteitsontwikkeling?

EDUbox Nepnieuws / Vrt NWS; Mediawijs;
imec; Voetweg 66; Arteveldehogeschool. Brussel: Vrt NWS, 2019. - 57 p.
Doelgroep: 12-18 jaar
URL:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/nepnieuws/
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 edub
Met de verschillende EDUboxen kan je jongeren op een activerende manier laten kennismaken
met verschillende maatschappelijke thema's. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes
aan de hand van fiches en audiovisueel materiaal. De fiches bevatten een klein stukje theorie,
praktijkoefeningen en opdrachten. Deze EDUbox informeert leerlingen over nepnieuws.
Jongeren kruipen in de huid van een "nepnieuwsdetective" en leren stap voor nepnieuws te
ontmaskeren. Ze krijgen tips zoals "check de datum", "check de auteur", "check de bron". VRT journalisten leggen in video's uit hoe ze op de redactie informatie en beeldmateriaal
controleren. De EDUbox Nepnieuws bestaat uit 6 delen: de eerste drie hoofdstukken vormen
de basis; hoofdstukken 4 en 5 gaan dieper in op nepnieuws (uitbreiding); hoofdstuk 6 biedt
extra video's, tools en achtergrondinformatie.
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De Wachteling / Vermeulen, Moniek; Pollet, Frank; Polfliet, Tim. Laakdal: de Rêverie, 2017. - [36] p.. - ISBN: 978-90-822775-3-1: 12,95
EUR
Doelgroep: 6-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 wach
Filosofisch denk-, praat- en prentenboek om over het maatschappelijke
fenomeen 'wachten' te reflecteren. Wachten kan veel betekenissen
hebben. Je kan wachten op de bus of aan de kassa van de supermarkt,
maar ook om een verblijfsvergunning te krijgen en je leven in alle rust verder te kunnen zetten.
Of tot de lente begint. Of op de dood.
Reading for Empathy : 29 children's books to build understanding / Vogt,
Agnes; Pargentino, Camilla; Broer, Dick; Chatelain, Lucette. - Amsterdam:
Nederlands Letterenfonds, [s.a.]. - 19 p.
Doelgroep: 3-14 jaar
URL: http://www.letterenfonds.nl/images/issue_download/Reading-forEmpathy.pdf
Vindplaats Antwerpen: URL ; WBE 5.2 read
Onderzoek toont aan dat lezen de verbeelding en het inlevingsvermogen
stimuleert. De 29 kinderboeken die in deze brochure worden voorgesteld, kunnen elk op een
bepaalde manier jonge lezers leren om de wereld te bekijken door de ogen van een ander en,
wat nog belangrijker is, die ander te begrijpen.
Lou in het ziekenhuis / Amant, Kathleen. - Hasselt: Clavis, 2019. [28] p.. - ISBN: 978-90-448-3570-0: 14,95 EUR
Doelgroep: 4-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 loui
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 loui
Een informatief en herkenbaar verhaal over het ziekenhuis voor
kinderen vanaf 4 jaar. In de Lou-boeken wordt diversiteit als een
vanzelfsprekendheid behandeld. Ook in het ziekenhuis zie je
diversiteit in elke gang en elke kamer. Van verschillende beroepen
tot patiënten en zorgvragen. De educatieve map biedt ideeën en materiaal om met het boek
aan de slag te gaan in de klas.
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Allemaal gezinnen / Brooks, Felicity; Allen, Frankie; Ferrero, Mar;
Peeters, Els. - ['s-Hertogenbosch]: Usborne Publishing, 2020. - 32 p.. ISBN: 978-1-4749-7880-4: 12,99 EUR
Doelgroep: 4-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 alle
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 alle
Dit boek gaat over verschillende gezinnen en samenlevingsvormen. Het
is een informatief boek dat kinderen vanaf ca. 4 jaar laat zien welke
gezinssamenstellingen er kunnen bestaan, dat mensen verschillende talen spreken, en soms
andere eetgewoontes of rituelen hebben. Dit verruimt hun blik op de wereld en de
ruimdenkendheid.
Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren [toolkit] /
Koops, Kamiel. - Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, 2014. veelv. gepag.
Doelgroep: 12-18 jaar
URL: https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kcmr/publicaties/youth-spot/toolkit-papier-homoseksualiteit-def
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 homo
Deze toolkit is bedoeld voor jongerenwerkers die homoseksualiteit
bespreekbaar willen maken in hun contact met jongeren met als doel weerstand tegen
homoseksualiteit te verminderen en bij te dragen aan het vergroten van de tolerantie voor
homoseksualiteit. In de toolkit zijn werkvormen opgenomen die specifiek gericht zijn op de
doelgroep jongeren en die deels door jongerenwerkers eerder succesvol gebruikt zijn bij het
bespreekbaar maken van homoseksualiteit.
Julian is een zeemeermin / Love, Jessica. - Ootmarsum: Randazzo, 2019. 32 p.. - ISBN: 978-94-93007-05-5: 14,99 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 juli
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 juli
Julian heeft maar één grote wens: een zeemeermin worden. Wat vindt zijn oma daarvan?
Vrolijk en kleurrijk prentenboek voor jonge kinderen (3-5 jaar) over het thema gender en
mogen zijn wie je wil zijn.
7 gouden tips voor antidiscriminatiemethodes in het
onderwijs / Felten, Hanneke. - Utrecht: KIS
(Kennisplatform Integratie & Samenleving), 2020. - 11
p.
Doelgroep: 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/7-tipsdiscriminatie-onderwijs_0.pdf
URL:
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Artikelen/tips-voor-mbo.pdf
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URL: https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Artikelen/tips-voor-vo.pdf
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 7gou
Vooroordelen, stereotypen en discriminatie verminderen onder jongeren in het middelbaar
onderwijs is niet eenvoudig. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat sommige
antidiscriminatie-interventies werken en dat sommige aanpakken net een averechts effect
hebben. Onderzoekers van KIS vertaalden de resultaten van deze studies naar praktische
handvaten voor in de klas. Deze publicatie is bedoeld voor de ontwikkelaars van
antidiscriminatie-interventies of -methodes die aangeboden worden aan scholen. Ook staan er
tips voor leerkrachten die zelf aandacht willen besteden aan dit thema. Leerkrachten met
weinig tijd vinden de allerbelangrijkste tips en inzichten verzameld op een A4-pagina: 1 voor
het mbo (beroepsonderwijs) en 1 voor het voortgezet onderwijs.
The Hate U Give / Tillman, George; Thomas, Angie; Stenberg, Amandla;
Hall, Regina; Hornsby, Russell; Apa, K.J; Common; Mackie, Anthony;
O'Halloran, Dustin. - [S.l.]: Twentieth Century Fox Home Entertainment,
2019. - 1 dvd-video ca. 128 min.. - ISBN: 8712626084327
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 hate
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 hate
Verfilming van de bestseller van Angie Thomas over een actueel
maatschappelijk onderwerp: politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De 16-jarige Starr Carter
wordt continu tussen twee werelden heen en weer geslingerd. Ze zit op een witte privéschool
maar woont zelf in een arme, zwarte wijk. Dit wankele evenwicht wordt definitief verstoord als
Starrs jeugdvriend voor haar ogen wordt neergeschoten door een politieagent. The Hate U Give
vertrekt uit tragiek, mondt uit in activisme, maar verklaart bovenal de absurde strijd van een
ganse gemeenschap. Een eye-opener die het debat, maar ook de haat, bevattelijk maakt.
Wat werkt bij het verminderen van
discriminatie / Felten, Hanneke;
Taouanza, Ikram; Broekroelofs, René;
Vijlbrief, Afiah; Cankor, Elif. - Utrecht:
KIS (Kennisplatform Integratie &
Samenleving), 2020. - 86 p.
Doelgroep: 18+
URL:
https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatiedef_0.pdf
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 watw
In dit dossier vind je alles over hoe je vooroordelen, stereotypen en discriminatie op grond van
afkomst, huidskleur, religie, seksuele voorkeur, gender en sekse zoveel mogelijk de wereld uit
kan helpen. Het eerste hoofdstuk beschrijft de omvang van discriminatie en de belangrijkste
oorzaken. De historie, wetgeving en de belangrijkste spelers in de aanpak van discriminatie
worden in hoofdstuk 2 behandeld. Hoofdstuk 3 gaat in op werkzame mechanismen die kunnen
werken bij het verminderen van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier
beperkt zich tot vier werkzame mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van KIS en
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Movisie. Ook de vereiste competenties van uitvoerders die met de werkzame mechanismen
aan de slag gaan, komen in dit hoofdstuk aan bod. Tot slot worden veelbelovende praktijken
voorgesteld waarin de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn.
Omgaan met negatieve
beeldvorming / Critical Mass.
- [S.l.]: Critical Mass, 2016. docentenhandleiding (3 p.)
Doelgroep: 13-18 jaar
URL:
http://www.uitdeklas.nl/
Vindplaats Antwerpen: URL
Deze les geeft leerlingen secundair onderwijs handvatten om op een constructieve manier om
te gaan met vooroordelen en weerstand te bieden tegen de negatieve ideeën die anderen over
hen hebben. Aan de hand van stellingen en video's gaan leerlingen met elkaar in gesprek.
Middels een elevator pitch oefenen ze met hoe ze zichzelf positief kunnen presenteren, zodat
ze aan iedereen kunnen laten zien wie ze werkelijk zijn voorbij de vooroordelen en stereotypen.
De film kan bekeken worden via de webportal Uitdeklas.nl. Na registratie vind je op deze
webportal allerlei gratis games, films en (andere) interactieve werkvormen over vooroordelen,
discriminatie en racisme.

Bij de indianen / Piquemal, Michel. - Leuven: Davidsfonds, 2004. - 45 p..
- ISBN: 90-76830-24-X: 15,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 bijd
Dit deel uit de informatieve serie 'Toen leefden kinderen zo' beschrijft
het dagelijkse leven van de oorspronkelijke bewoners van NoordAmerika. Het boek bevat weetjes, verhalen, foto's en illustraties. Voor
lezers vanaf 9 jaar.

Demonen : volksverhalen / de Sterck, Marita; Thys, Jonas. - Antwerpen:
Polis, 2020. - 319 p.. - ISBN: 978-94-6310-514-9: 24,50 EUR
Doelgroep: 14+
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 demo
Bundel met 57 archetypische volksverhalen uit 45 cultuurgroepen over de
angst voor het kwaad. Die angst is universeel, net zoals één manier om
ermee om te gaan: door het vertellen van verhalen. De verhalen jagen ons
de daver op het lijf, maar houden ook een spiegel voor, we kunnen eruit
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leren. Hoe weerzinwekkend al die duivels, djinns, vampiers en kwelgeesten ook lijken, ze zijn
tegelijk diepmenselijk.

Alle dagen ui / Carrot, B.. - Arnhem: Soul Food Comics, 2020. - 136 p.. ISBN: 978-94-92882-08-0: 23,50 EUR
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 alle
Deze graphic novel vertelt het waargebeurde verhaal van Saied, een
Egyptenaar die om politieke reden asiel zocht en ruim een jaar lang werd
vastgehouden in detentiecentrum Schiphol. Binnen de regels van het
systeem ontdekte de intelligente Saied een manier om zich tegen het
gevangenisregime en pesterijen van bewakers te verzetten. Dat werd hem niet in dank
afgenomen. De strip werpt een blik op de schaduwzijde van het Nederlandse asielbeleid, die
doorgaans verscholen blijft achter ambtelijke termen en geheimhoudingsverklaringen.

Van idee tot NME : stappen in het programmeren van natuur- en
milieueducatie / Frijters, Stan; Schippers, Ger; Steeghs, Michaël. - [S.l.]: IVN,
1998. - 143 p.. - ISBN: 90-70168-51-0
Doelgroep: 4+
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 vani
Dit bronnenboek biedt NME-werkers ondersteuning bij het verhogen van de
kwaliteit van educatieve activiteiten. De auteurs presenteren een model
voor een planmatige en effectieve opbouw van NME waarbij men zo nauw
mogelijk aansluit bij de leervragen en -doelen van deelnemers en opdrachtgevers. Verder
komen aan bod: maatschappelijke ontwikkelingen die parallel liepen aan het ontstaan van
natuur- en milieubesef; opvattingen over natuur, milieu en educatie; de ontwikkeling van
kinderen en jongeren; didactische uitgangspunten en waardenvorming; didactische
werkvormen.
123 superslimme dingen die je moet weten over het klimaat / Masters,
Mathilda; Perdieus, Louize. - Tielt: Lannoo, 2019. - 143 p.. - ISBN: 97894-014-6300-3: 15,99 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 123s
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 123s
In dit boek wordt de klimaatproblematiek duidelijk uitgelegd voor
kinderen vanaf ca. 9 jaar. In 123 weetjes, korte stukjes tekst die vaak
geïllustreerd zijn met een tekening, ontdek je wat er aan de hand is met het klimaat en het
milieu. Het laatste hoofdstuk gaat in op mogelijke oplossingen en wat je zelf kunt doen.
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Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op : het kapitalisme
versus de aarde / De Witte, Ludo. - Berchem: EPO, 2020. - 262 p.. - ISBN:
978-94-6267-189-8: 19,90 EUR
Doelgroep: 18+
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 alsd
Dit vlot en toegankelijk geschreven traktaat gaat over een van de grootste
hedendaagse uitdagingen: de klimaatcrisis. De auteur wijst het kapitalisme
aan als duidelijke oorzaak, verwerpt de placebo's die de sociaaldemocraten
en de groenen aanreiken, en kiest voor het 'ecosocialisme' als oplossing. In het eerste
hoofdstuk wordt het ecologisch probleem uiteengezet. Het tweede hoofdstuk weerlegt de
mythe dat een 'groen kapitalisme', 'groene groei' of technologische innovatie het probleem
kunnen oplossen. In het derde hoofdstuk pleit de auteur voor 'system change, not climate
change'. Het kapitalisme is met zijn inherente groeilogica, de opgelegde consumptiedrang en
de macht van multinationals niet in staat om een antwoord te bieden voor de klimaatcrisis. In
het laatste hoofdstuk pleit hij daarom voor een (postkapitalistisch) ecosocialisme als oplossing.
De drieling ruimt op / Capdevila, Roser; Capdevila, Carles. Houten: Kitt /Unieboek, 2002. - [40] p.. - ISBN: 90-410-1093-9:
8,99 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 drie
De drieling heeft net geleerd dat je minder afval moet produceren
om de planeet Aarde te redden. Ze beginnen onmiddellijk hun
schoolboeken weg te gooien, zodat deze gerecycled kunnen
worden. De Verveelde Heks vindt dat de drieling het
milieuprobleem niet goed begrijpt en daarom verandert ze hen in drie afvalbakken. Dit
prentenboek leert jonge kinderen meer over het begrip milieu en het scheiden van afval. Achter
in het boek is informatie over deze onderwerpen opgenomen.
Het alfabet van de zee : voor kinderen van 10 tot 100 / Winkel, Dos;
Hannen, Marieke. - S.l: Succesboeken, 2013. - 160 p.. - ISBN: 978-9079872-58-9: 24,50 EUR
Doelgroep: 9-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 alfa
In dit grote boek wordt verteld over bedreigingen als overbevissing en het
uitsterven van soorten, maar ook over de schoonheid en diversiteit van de
oceaan, een van de grootste ecosystemen op aarde. De 69 hoofdstukken
hebben een directe of indirecte relatie met de oceaan. Hierin komen de
onderwerpen in alfabetische volgorde aan bod: van algen en aquarium tot camouflage, Japan,
koraal, naaktslakken, quotum en zeewier. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vraag of
opdracht.
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Beestige buren : dieren in de stad / Beudels, MarieOdile. - Brussel: Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, 2000. - 48 p.
Doelgroep: 5-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bees
Een grote stad als Brussel is een permanente
bouwplaats vol staal, glas en beton, waar koning auto
heerst. In de stad herbergt zich echter ook een
fascinerend dierenrijk. Als je je oren en ogen goed openhoudt, duiken er overal stadsbeestjes
op. Deze brochure is verdeeld in meerdere hoofdstukken, die elk een stedelijke "biotoop" in
Brussel illustreren. Elk hoofdstuk start met een algemene inleiding van de biotoop, de volgende
pagina's tonen opmerkelijke soorten die leven in huizen en tuinen, parken, vijvers, riolen, enz.
Het grote milieuspelenboek : een werkboek met ruim 200 spelvormen,
ideeën, experimenten, recepten, activiteiten en projecten rondom natuur
en milieu voor kinderen van 4-14 jaar / Brandt, Petra; Thiesen, Peter. Katwijk: Panta Rhei, 1994. - 153 p.. - ISBN: 90-73207-43-6
Doelgroep: 4-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 grot
Dit boek biedt methoden en spelvormen om kinderen van 4 tot 14 jaar
spelenderwijs hun omgeving te laten ontdekken, begrijpen, beschermen
en op een constructieve manier te laten veranderen. Bestemd voor
onderwijs, jeugdwerk en gezin. Er werden zeven 'milieuontdekkingsreizen' uitgewerkt rond de
volgende thema's: voeding, gezondheid, huishouding, boodschappen, afval, tuin, bos en wei.
Natuurgeluiden : bossen & oerwouden / Hunter, Robert. Amsterdam: Fontaine Uitgevers, 2020. - [22] p.. - ISBN: 978-90-5956016-1: 20,99 EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 natu
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 natu

Door op de muziekknoppen in dit prentenboek te drukken, hoor je per soort bos het geluid van
de dieren die er wonen: het gegrom van berggorilla's, het gekrijs van ara's in het regenwoud,
het gehinnik van de wilde pony's in het loofbos ... De informatie bij de dierenprenten maakt het
makkelijker om te weten welk dier je hoort. Op de laatste pagina vind je meer informatie over
bossen.
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776474X 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:
Vindplaats Turnhout:

ro 6 fons
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
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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.
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns,
Hans. - Amsterdam : NCDO.
Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en
duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl
zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat
daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we
deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?
Sinds maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een
overzicht van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's.




(2019: 2) maart 2019: themanummer Hoe zit het met plastic?
(2019: 5) juni 2019: themanummer Hoe zit het met water?
(2019: 7) september 2019: themanummer Hoe zit het met geld?

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 basisen buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's
in aan bod:







(36: 1) september 2018: vriendschapsverhalen, 21eeeuwse 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
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(36: 5) meesterwerken van Rembrandt, rekenen met een efficiënte strategie,
schoolbibliotheek onder de loep, kindgesprekken, fantaseer- en acteerspel, gedicht als
energizer, letters leren, voorleesontbijt
(36: 6) passend onderwijs, koppeling tussen verhaal en som, monumenten en rituelen,
verborgen portretten, woordsoorten, constructiemateriaal Bakoba, een gedicht als
energizer, lekker lezen, zeven tips
(36: 7) denken met dilemma's, doe-het-zelfworkshop leren presenteren, Improviseer,
maestro! Jong en succesvol, Naar buiten!, klassenapp, Nationaal Militair Museum,
anders vergaderen
(36: 8) red de bij, insecten maken, rapportgesprekken zo geef je kinderen een eigen
stem, leren programmeren met minicomputers, Taalmaatje, Engelse les,
spreekwoordenkaartjes
(36: 9) de rol van spanning bij opvallend gedrag, de Gezonde School in Denemarken en
Noorwegen, prentenboeken, Grey of the day, tips voor de schoolwebsite, LaQ Lab, 9
tips nieuwkomers in de klas
(36: 10) Maak van de jaarafsluiting één groot drama: vrolijke dramaopdrachten voor in
de klas, schrijopdracht Wat een jaar!, pieken in de projectgroep, terugblik op het
schooljaar, duurzame aandacht voor dyslexie: van masterplan naar
stimuleringsprogramma, praattoppers, textiel, Koninklijk Eise Eisinga planetarium,
samen aan de slag met onderwijsveranderingen 7 tips
(37: 01) Spelend leren met het muizenhuis: bouw je eigen muizenhuis, Camouflage: je
ogen bedrogen, De basis op orde: de rol van schoolleider en leerkracht, Podcasts voor
leerkrachten, Ouder-vertelgesprek bij de start van het schooljaar, Kinderen testen
lichtplaat, Waterliniemuseum, Acht tips: interessante onderzoeken

Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de maand. Op de website van het tijdschrift
vind je de bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook bevat elk nummer de rubriek
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.
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(23: 89) sept-okt-nov 2018: Samenleven hoe doe je dat: verliefd zijn - ken je vriendje liefde is; Kinderrechten - 3 P's: kinderrechten - inspraak en participatie - recht op
privacy - armoede - kindvluchtelingen
(23: 90) dec 2018, jan-feb 2019: Samenleven, democratie en burgerschap: Max op
ontdekkingsreis - de oorlog - de vijand - kinderen die de wereld hebben veranderd een humanistische organisatie steunen - mijn ideale land in een ideale wereld - ik
protesteer - verbeter de wereld om je heen
(23: 91) maart, april, mei 2019: Identiteit in dialoog: Levensbeschouwingen door
kinderogen Kunst en levensbeschouwing - muziek van altijd en overal - architectuur en
levensbeschouwing - ILC gluren bij de buren - begroetingen - ILC de
levensbeschouwelijke koffer - de Oken, Poken en Token-inleefspel
(23:92) juni, juli, augustus 2019: bezoek aan levensbeschouwelijke huizen - het huis
met de 6 deuren - de symboliek van de fakkel - lichtfeesten - licht - ons huis heeft
ramen - in geuren en kleuren - de levensboom
(24:93) sept, okt, nov 2019: economie: echte rijkdom - consuminderen - samen
consumeren, samen delen - meneer beer is maar een eenvoudige beer - de wereld is
een donut - upcyclen - werelddag tegen kinderarbeid
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
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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

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.

50

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 Wablieftartikels. Er staat ook een woordzoeker en foto-titel-onderschriftoefening in. Geschikt om zelf te lezen of om in de klas mee aan de slag te gaan.

Weliswaar : welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen /
Vlaamse Overheid. - ISSN 1371-9092 - Brussel : Vlaamse Overheid.
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 weli
Het vakblad Weliswaar richt zich tot iedereen die actief bij het
welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht
over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde
werk in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en
gezondheidssector worden daarbij onder de loep gelegd: OCMW,
ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, etnische
minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ... In elke editie wordt in een dossier
een thema belicht dat diverse segmenten van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk,
informatisering, technologie, Europa, sociale economie, beeldvorming van het zorgberoep,
cliënt in/van de zorg, leven (z)onder dak.

Welwijs. Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / Leuven : Majong:
22,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw
WELWIJS is een tijdschrift dat informatie brengt over de raakvlakken
tussen WELzijnswerk en onderWIJS. Het is een initiatief van de v.z.w.
Majong (Maatschappij- en Jongerenproblemen). De vzw Majong stelt
zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren te
verbeteren. Een betere wisselwerking tussen het onderwijs en andere
sectoren zoals: het algemeen welzijnswerk, het jeugdwerk, de gezondheidszorg, de
bijzondere jeugdbijstand, enz. kan daar in grote mate toe bijdragen. Welwijs wil ruime
informatie brengen over concrete situaties, over veranderingen en nieuwe projecten.
Welwijs richt zich dus tot alle geïnteresseerden, vooral zij die werkzaam zijn in het
onderwijs, het welzijnswerk en het jeugdwerk.
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Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam /
ISSN 1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem:
30,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz
ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, visies
en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te
publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt
ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende
of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke
bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in
Nederland en Vlaanderen.

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

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

