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

In het taalonderwijs aan en de begeleiding van anderstaligen spelen 
veel cultureel bepaalde opvattingen en gedragingen een rol. Dat 
gebeurt veelal onbewust. Het is belangrijk dat NT2-docenten en 

taalvrijwilligers zich hier bewust van worden. In Focus op cultuur behandelt auteur Alice van 
Kalsbeek op een toegankelijke manier de relatie tussen taal en cultuur, tussen cultuur en 
communicatie en tussen cultuur en taalonderwijs. Dit doet ze aan de hand van voorbeelden. 
Ze blijft dicht bij de (les)praktijk.  

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

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

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

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

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

diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs perfect kunnen samengaan. Orhan Agirdag pleit voor 
sensitief intercultureel onderwijs: het balanceren tussen een pluralistische aanpak, met een 
gezonde portie van kleurenblindheid wanneer het wenselijk is en assimilatie wanneer het nodig 
is. Laat je inspireren door gefundeerde praktijkvoorbeelden om het roer zelf om te gooien.  
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Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers : in het basis- en 
secundair onderwijs / Vandecandelaere, Machteld. - Leuven: 
LannooCampus, 2020. - 146 p.. - ISBN: 978-94-014-7011-7: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 flex  
Vindplaats Turnhout: ro 6 flex 

Het aantal anderstaligen in het Vlaamse onderwijs blijft stijgen. Ze brengen 
een grote diversiteit aan schoolloopbanen, onderwijservaring en 
voorkennis met zich mee. Maar in vergelijking met hun Nederlandstalige 

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

FONS / [s.n.]. - [S.l.]: Die Keure, 2015. - 48 p. 
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 
17-18 jaar  
URL: http://tijdschriftfons.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons ;  
Vindplaats Turnhout: ro 6 fons 

FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- 
en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te 

raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar activerende werkvormen en 
actuele lestips, maar ook voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste trends in het 
onderzoek naar taal en onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, 
evaluatie,...  

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

Een groot deel van de lessen op basisscholen gaan over taal: lezen, 
schrijven, spelling, grammatica, woordenschat, mondelinge communicatie. 
Rijke taal gaat over taal- en leesdidactiek voor het basisonderwijs. Het slaat 

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

http://tijdschriftfons.be/
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Volop Taal: didactiek Nederlands voor de lagere school / Schiepers, 
Mariet; Loman, Jozefien. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2020. - 433 
p.. - ISBN: 9789463931977: 40,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://learning.owlpress.be/aanmelden  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 volo ;  
Vindplaats Turnhout: ro 6 volo 

Veertien docenten van verschillende Vlaamse lerarenopleidingen en het 
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) sloegen de handen in elkaar om dit handboek 
taaldidactiek voor de lagere school te schrijven. "Volop Taal" bestaat uit 3 delen. Deel 1 vertaalt 
wetenschappelijke inzichten over hedendaags en taalkrachtig onderwijs in 7 didactische 
principes. Deel 2 toont die principes in praktijkverhalen en toepassingen in je eigen 
taalonderwijs. Alle aspecten van taalonderwijs komen aan bod: luisteren, spreken, lezen, 
schrijven, technisch lezen, spelling, woordenschat, taalbeschouwing maar ook anderstalige 
nieuwkomers en vreed evalueren. Deel 3 ten slotte voorziet kijkwijzers om kritisch te kijken 
naar je eigen lesvoorbereiding, aanpak en leermiddelen. De gebruikers van dit boek kunnen op 
een digitaal platform extra oefeningen en lesmateriaal raadplegen.  

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

Het Future Teacher 3.0 project biedt een platform voor het 
verkennen, bespreken en delen van good practices op vlak 
van ICT competenties van docenten. Via gratis tools en 

middelen biedt het digitale ondersteuning. De vier grote themas van dit project zijn de digital 
thermometer, het digital compass, de digital journey, en sharing and reusing. De digital journey 
bestaat uit negentien online modules voor leraren die weinig ICT gebruiken in de klas; 
negentien modules voor ervaren leraren; en negentien modules voor experten. Alle modules 
zijn ook gedeeld op KlasCement.  

 

 Ik doe mijn administratie / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: 
Eenvoudig communiceren, 2017. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf 
doen). - ISBN: 9789086962921: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn 

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

opstap naar zelfstandigheid. In dit deel gaat het over je administratie op orde houden: hoe berg 

http://learning.owlpress.be/aanmelden
https://futureteacher.eu/
https://www.klascement.net/thema/future-teacher-30
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je je post op, in huis en op je computer. Hoe vul je formulieren in? Hoe vraag je hulp aan bij je 
administratie?  

 Mijn vrije tijd / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2016. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086962617: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. Gamen, muziek luisteren, winkelen. In je vrije tijd kun je doen wat je wil. Toch 
is het niet altijd makkelijk om te kiezen. Tim weet er alles van. Dit boek staat vol tips om het 
leuk te hebben in je vrije tijd. Je leest over hobby's, sport en afspreken met vrienden. En wat 
doe je als anderen zich zorgen maken over wat jij doet in je vrije tijd?  

 Ik ga op reis / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2018. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963249: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. In dit deel gaat het over vakantie: als je op vakantie gaat heb je geld nodig, een 
reisplan, welke documenten heb je nodig, hoe kies je een fijne vakantieplek, hoe ga je op reis, 
... zijn onderwerpen die allemaal aan bod komen.  

 Mijn huishouden / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2017. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086962938: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn  

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. Hoe houd je je huis gezellig, schoon en veilig? Zonder dat het veel tijd kost? In 
dit boekje krijg je opruim- en schoonmaaktips voor elke kamer in je huis. Je krijgt tips hoe je 
geld en tijd kan besparen in je huishouden.  
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 Mijn keuken / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2017. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963133: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. Dit boek vertelt de belangrijkste dingen over thuis koken. Je krijgt tips en advies 
over bewaren, boodschappenlijstjes, schoon en veilig koken.  

 Mijn planning / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2018. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963416: 15,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.5 mijn  
Vindplaats Turnhout: pa 8.5 mijn 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. Dit boek vertelt je hoe je planningen maakt en een agenda bijhoudt. Zodat je 
goed voorbereidt bent op belangrijke afspraken.  
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Hokus Pokus toverdoos : ideeënboek voor basiscommunicatie / De Bruyn, 
Wendy; Engelen, Annick; Leonard, Lisa. - Antwerpen: Garant, 2010. - 97 
p. + dvd. - ISBN: 978-90-441-2610-5: 34 euro  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.1 hoku  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.1 hoku 

Dit boek stelt een werkwijze voor om de basiscommunicatie bij kinderen 
met een complex meervoudige beperking te versterken. Het is in de eerste 

plaats een praktijkboek met makkelijk te realiseren ideeën en met kant-en-klaar toepasbare 
activiteiten. De bijgevoegde dvd bevat voorbeeldfilmpjes waarop getoond wordt hoe 
therapiesessies in hun werk gaan.Niet alleen logopedisten en andere deskundigen maar ook 
ouders, onthaalmoeders en begeleiders in crèches vinden hier ideeën om spelenderwijs 
basiscommunicatie te stimuleren. Naast de uitwerking van een basisdoos (stimuleren en 
prikkelen van alle zintuigen) en een muziekdoos (auditieve aandacht, basaal vertrouwen en 
herkenbaarheid opbouwen) zijn er nog 24 andere thema's (stimuleren tot imitatie, 
communicatie en taal) uitgewerkt.  

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

Dit zoekboek brengt alle letters van het alfabet tot leven. Elke pagina is 
gewijd aan een letter en bevat vele mooie tekeningen van dingen, 

mensen en dieren die telkens met diezelfde letter beginnen. Als rode draad kan je de letterdief 
zoeken die een letter en een voorwerp steelt. Met de bijhorende gratis app worden alle 
woorden in het boek zichtbaar, er zijn 3000 woorden te ontdekken.  

 Hallo : mijn eerste woordenboek / Loudon, Marie-Claire. - Amsterdam: 
Uitgeverij Ploegsma, 2017. - [14] p.. - ISBN: 978-90-216-7710-1: 12,99 
EUR  
Doelgroep: 0-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 hall  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.5 hall 

In dit fotowoordenboek staan woorden gegroepeerd rond 18 thema's, 
zoals groenten, fruit, familie, huis, lichaamsdelen, kinderopvang, school, 

... om op een speelse manier woorden aan te brengen en in te oefenen.  
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Taalvliegers: woordenschat en morfosyntaxis / De Vliegher, Elise; 
Janssens, Sophie. - Ruiselede: taalvliegers.be, 2020. - 169 p.: 120 EUR  
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.2 taal 

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

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

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

De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke aandacht 
en waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet van 
leerkrachten voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de 

klas. In deze publicatie komen laureaten, genomineerden en mensen uit het vak aan het woord. 
Het middenkatern bevat leeskaarten met handleiding.  

Bauke de nieuwsgierige hond: Educatief prentenboek (zingend leren): 
Picto-zinnen, liedjes , taaldenkvragen en klankletterkoppeling / Bastiaans, 
Annemieke. - Utrecht: voicejoy, [s.a.].: 17,50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 logo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 logo 

De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere 

doeleinden. De boeken zijn geschikt voor kinderen met: interesse in letters, behoefte aan extra 
stimulatie van herhaling van letters, behoefte aan extra stimulatie van taalbegrip, zinsbouw en 
taalinhoud, een zwak auditief geheugen, een zwakke mondmotoriek of net met behoefte aan 
meer uitdaging. de liedjes staan online en op youtube zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/beste-boekenjuf/meester
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Fiep en Toos gaan naar zee: Educatief prentenboek (zingend leren): Picto-
zinnen, liedjes , taaldenkvragen en klankletterkoppeling / Bastiaans, 
Annemieke. - Utrecht: voicejoy, 2017.. - ISBN: 9789082927924: 17,50 
EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 logo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 logo 

De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere doeleinden. De boeken zijn 
geschikt voor kinderen met: interesse in letters, behoefte aan extra stimulatie van herhaling 
van letters, behoefte aan extra stimulatie van taalbegrip, zinsbouw en taalinhoud, een zwak 
auditief geheugen, een zwakke mondmotoriek of net met behoefte aan meer uitdaging. de 
liedjes staan online en op youtube zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

Gijs het sterke paard: Logopedisch prentenboek met mondmotorische 
oefeningen, picto-zinnen, liedjes en taaldenkvragen / Bastiaans, 
Annemieke. - Utrecht: voicejoy, [s.a.].: 9,90 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: https://www.symbaloo.com/embed/klankenland  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 logo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 logo  

De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere doeleinden. De boeken zijn 
geschikt voor kinderen met: interesse in letters, behoefte aan extra stimulatie van herhaling 
van letters, behoefte aan extra stimulatie van taalbegrip, zinsbouw en taalinhoud, een zwak 
auditief geheugen, een slappe mondmotoriek of net met behoefte aan meer uitdaging. de 
liedjes staan online en op youtube zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

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

De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere 

doeleinden. De boeken zijn geschikt voor kinderen met: interesse in letters, behoefte aan extra 
stimulatie van herhaling van letters, behoefte aan extra stimulatie van taalbegrip, zinsbouw en 
taalinhoud, een zwak auditief geheugen, een zwakke mondmotoriek of net met behoefte aan 
meer uitdaging. de liedjes staan online en op youtube zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

 

 

https://www.symbaloo.com/embed/klankenland
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Lotte de dappere koe: Logopedisch prentenboek: Picto-zinnen, liedjes , 
taaldenkvragen en klankletterkoppeling / Bastiaans, Annemieke. - 
Utrecht: voicejoy, [s.a.].: 17,50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 logo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 logo  

De prentenboeken zijn ontwikkeld door een logopediste met ervaring bij 
zeer moeilijk lerenden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere 

doeleinden. De boeken zijn geschikt voor kinderen met: interesse in letters, behoefte aan extra 
stimulatie van herhaling van letters, behoefte aan extra stimulatie van taalbegrip, zinsbouw en 
taalinhoud, een zwak auditief geheugen, een zwakke mondmotoriek of net met behoefte aan 
meer uitdaging. de liedjes staan online en op youtube zijn filmpjes van het verhaal beschikbaar.  

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

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.2 luna  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.6.2 luna 

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

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

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

Luna is een schrijfmethode voor links- en rechtshandige kinderen van het eerste tot en met het 
derde leerjaar. Dit pakket is bedoeld voor kinderen uit het derde leerjaar. Het bouwt voort op 
de methode Krullenbol. Dit pakket bestaat uit een handleiding en vier werkboekjes. Er zijn twee 
werkboeken voor linkshandigen, twee voor rechtshandigen.  

Lezen en laten lezen: Werk efficiënter aan begrijpend lezen aan de 
hand van fiches met concrete tools, tips en tricks en laat je inspireren 
door filmpjes met goede praktijken. / Vienne, S.; De Brouwer, I.. - 
Brussel: Centrum voor Taal en Onderwijs, 2020.. - (Praktijkgerichte 
literatuurstudies onderwijsonderzoek; 2019: 1) 
Doelgroep: 3-12 jaar  
URL: 
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-
1/lezen-en-laten-lezen/lezen_en_laten_lezen  

Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

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

 

 

https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-1/lezen-en-laten-lezen/lezen_en_laten_lezen
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/lager/geletterdheid-1/lezen-en-laten-lezen/lezen_en_laten_lezen
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 NT2-cahier meer doen met lezen : 50 manieren om aan lezen te werken / 
Delken, Ellis; Posthumus Meyjes, Sandy. - Amsterdam: Boom, 2020. - 96 p.. - 
(NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-244-3252-3: 14,95 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.1 nt2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.1 nt2-c 

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

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

 Ontspoord / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren, 2019. - 72 p.. - (BoekenBoeien). - ISBN: 978-90-8696-499-
4: 7,95 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek  
Vindplaats Turnhout: 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: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek  
Vindplaats Turnhout: 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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 Ster in schrijven. Alfa A / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, 
Jeanne; Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2020. - 115 p.. - 
ISBN: 9789024432868: 21,50 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 ster  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.2 ster 

Ster in schrijven bevat functionele oefeningen voor beginnende schrijvers. 
Anderstalige jongeren op alfabetiseringsniveau worden in aansprekende 

teksten meegenomen door Bem, Milka, Mo, Rada en Tuu. Samen met deze leeftijdgenoten 
ontwikkelt de leerling de schrijfvaardigheid. Bij iedere tekst worden nieuwe woorden geleerd 
en werken leerlingen aan schrijfvaardigheid door afwisselende verwerkingsopdrachten. De 
teksten zijn verdeeld in thema's: Naar school, Vrije tijd, Thuis, Nederland en Toekomst.  
 
https://www.nt2.nl/documenten/ster_in_schrijven/ster_in_schrijven-docentenhandleiding-
04.pdf  

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

Deze gids formuleert vier onderzoeksgei«0308»nformeerde aanbevelingen voor effectief 
schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige nieuwkomers. Elke aanbeveling legt in heldere 
richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. 
Verder voorziet de gids ook concrete werkvormen en lesideee«0308»n voor in de klas en kaders 
met achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten. Uit de 
aanbevelingen in de Praktijkgids over lezen vloeide al voort dat niet alle instructie om te leren 
lezen uit geschreven tekst vertrekt. Woordenschatkennis en mondelinge taalvaardigheid 
bleken belangrijke hefbomen om vlot te kunnen lezen. Voor schrijfvaardigheid geldt hetzelfde. 
De aanbevelingen rond woordenschatonderwijs en mondelinge taalvaardigheid zijn hier niet 
meer expliciet opgenomen maar gelden dus evengoed. Tot slot is elke klascontext uniek en 
hebben laaggeletterde leerlingen elk hun eigen profiel. Een bepaalde opdracht kan in de ene 
groep perfect werken, maar kan in een andere groep veel minder succes oogsten.  

 

https://www.nt2.nl/documenten/ster_in_schrijven/ster_in_schrijven-docentenhandleiding-04.pdf
https://www.nt2.nl/documenten/ster_in_schrijven/ster_in_schrijven-docentenhandleiding-04.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/schrijfonderwijs/
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/schrijfonderwijs/
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 FANtales: Transformative digital storytelling for learning 
languages. maak je eigen verhalen / Erasmus+. - Centrum 
voor Taal en Onderwijs: Erasmus +, 2020., bevat: 4 
teerlingen (zwart, wit, oranje, blauw), 21 A5 kaarten, 28 
A7 kaarten (11 oranje, 8 blauwe, 9 zwarte) 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.fantales.eu/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.4 fant  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.4 fant 

FanTALES biedt inspirerend materiaal en voorbeeldtaken voor het creatieve schrijfonderwijs in 
de taalklas. Voor wie is het bedoeld? Voor OKAN-leerlingen uit de tussen fase en schakelfase 
en voor leerlingen uit het secundair onderwijs die vreemde talen leren (vooral Engels en Duits). 
Een ander einde bedenken voor een film die jullie in de klas hebben gezien. Een sprookje 
schrijven met sprookjesfiguren uit verschillende culturen. Zelf een aflevering bedenken voor je 
favoriete serie, met jezelf als extra personage. Je verhaal interactief maken tot een soort van 
mini game. Dat zijn alvast enkele ideeën uit FanTALES, een Europees Erasmus+ project waar 
het CTO aan meewerkte. FanTALES biedt inspirerend materiaal en voorbeeldtaken voor het 
creatieve schrijfonderwijs in de taalklas, ontwikkeld en uitgetest door leerkrachten, 
lerarenopleiders en onderzoekers uit België, Duitsland en Zweden. FanTALES combineert 
elementen uit fanfictie, een vorm van creatief schrijven waarbij bestaande populaire verhalen 
en personages als vertrekpunt worden gebruikt voor een eigen, nieuw verhaal, en uit 
interactieve fictie, niet-lineaire digitale verhalen die aanleunen bij games, waarin de lezer het 
verloop van het verhaal mee bepaalt. Ook voor meertaligheid is er plaats in de FanTALES-taken. 
Het materiaal bestaat uit inleidende modules, voorbeeldtaken en een handboek voor 
leerkrachten; een catalogus met bronteksten per taal; een set taakmodules die je via een web 
app kunt combineren tot creatieve schrijftaken op maat van jouw leerlingen; een tutorial voor 
de leerlingen om interactieve fanfictie-verhalen te schrijven via het programma Twine.  

  

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

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

 

https://www.fantales.eu/
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 LINK werkboek 0 - A2 / [s.n.]. - Amsterdam: Boom, 2018. - 248 p.. - ISBN: 
9789024422470: 19,90 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 link  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 link 

LINK is de nieuwe digitale, taakgerichte en communicatieve NT2-leerlijn voor 
laag- en middenopgeleide anderstaligen. LINK is een alles-in-één digitale 
methode: u heeft geen aanvullend materiaal of tools meer nodig. Dit 

papieren werkboek maakt het mogelijk deze innovatieve methode ook in een computerloze les 
te gebruiken. Het werkboek bevat alle 20 thema's met taken van de digitale methode. Het 
werkboek is geen aanvulling op, maar een ondersteuning van het digitale platform: het biedt 
de docent de keuzemogelijkheid tot een les zonder computer of blended learning, waarbij 
computer en boek worden gecombineerd.  

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

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

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

TaalCompleet : praat je mee? / Blom, Janneke; Van Geloven, Sanne; 
Grevelink, Mikal; e.a.. - Amersfoort: KleurRijker Educatieve Uitgeverij B.V., 
2020. - 376 p. (werkboek), veelv. gepag. (docentenmap), 1250 kaarten 
(kaartenbox). - ISBN: 9789490807351. - ISBN: 9789490807344. - ISBN: 
9789490807368: 195,00 EUR (kaartenbox), 65,00 EUR (docentenmap), 
95,00 EUR (werkboek)  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 taal  
Vindplaats Turnhout: 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, 

https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-40_LINK/100-596_LINK-voor-hogeropgeleiden-0-A2-jaarlicentie
https://www.nt2.nl/nl/zoeken/101-40_LINK/100-596_LINK-voor-hogeropgeleiden-0-A2-jaarlicentie
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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 mondelinge taalvaardigheid : een praktische aanpak van de 
lessen in luister-, spreek-, en gespreksvaardigheid / van der Maden, Fros. - 
Amsterdam: Boom, 2020. - 48 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-244-
3246-2: 14.95 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.1 nt2-c  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.1 nt2-c  

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

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

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

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

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

Hou je van mooie schilderijen? Laat je je graag verrassen door 
beelden? Het boek Je ziet altijd meer leidt je door de wereld van 
de kunst. Dat doet het met 17 prachtige kunstwerken uit de 

verzameling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel (KMSKB). Het boek telt 
45 paginas met kleurenfotos en eenvoudige teksten. Je kan het boek zowel in de klas, thuis als 
in het museum zelf gebruiken. Lesvoorbereiding bij het boek vind je online!  
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Start to draw : visueel communiceren op het werk / Vanquaillie, Axelle. - 
Leuven: LannooCampus, 2020. - 120 p.. - ISBN: 978-94-014-6523-6: 24,99 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 star ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1 star  

Teken je boodschap, vergader productiever, inspireer met beelden! 
Tekenen maakt je geheugen sterker, laat je beter begrijpen, spreken en 

luisteren, en lokt betere communicatie uit. Het is een universele taal die je helpt je boodschap 
over te brengen en je publiek te engageren, zeker tijdens meetings, presentaties of 
brainstormsessies. Maar waarom stoppen we als volwassene dan bijna allemaal met tekenen? 
Start to draw leert je op een heldere manier tekenen en boodschappen overbrengen in je 
werkomgeving. In korte, duidelijke hoofdstukken ontdek je waarom tekenen werkt, hoe je een 
impact krijgt op je eigen werk en dat van anderen, en hoe je op een creatievere manier naar je 
job kunt kijken.  

 Kleding en accessoires : vocabular woordenschatplaatjes / Lehnert, 
Susanne; Busche-Brandt, Birgit. - Schaffhausen: Schubi, 2010. - 84 
kaartjes + 39 p. (handleiding). - (Vocabular woordenschatplaatjes; 140 
15): 28,90 EUR  
Doelgroep: 5+ 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 voca  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 voca  

Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op 
alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in vreemde talen, de 
orthopedagogie, taaltherapie en het werken met volwassenen. Deze doos bevat afbeeldingen 
in kleur van winter-, zomer- en vrijetijdskleding en accessoires.  

Het woordenspel / [s.n.]. - Groningen: Scala leuker leren bv., [s.a.]. - 80 
kaarten. - ISBN: 978-90-77990-79-7: 7,95 EUR  
Doelgroep: 9+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 woor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 woor 

Op elke kaart staat een woord. Maak afleidingen of samenstellingen 
(lijmwoorden) met je kaarten. Voor kinderen vanaf 8 jaar.  

 



19 
 

ABC Dring! / Estellon, Pascale. - Frankrijk: Djeco, [s.a.]. - 
handleiding; 43 kaarten, 35 letterkaarten, 1 bel. - ISBN: 
3070900084841: 16,50 EUR  
Doelgroep: 5+  
URL: http://www.djeco.com/data/rules/DJ08484_NL.pdf  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 abcd  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 abcd 

Leuk woordenspel om op een speelse manier taal te ontwikkelen 
en stil te staan bij het alfabet. De eerste speler die de letter op de kaart in verband brengt met 
een voorwerp op één van de open afbeeldingskaarten, benoemt dit en drukt op de bel. Doel: 
zoveel mogelijk kaarten verzamelen.  

 Kletskous! Verhalen vertellen en spelen met de stem / [s.n.]. - 
Konstanz: Trialogo, 2014. - handleiding (in 17 talen), linnen 
kletskouszakje, 30 houten rode stenen, grote dobbelsteen, kleine 
dobbelsteen met ogen, 33 speelkaarten. - (Taalbevorderend 
speelplezier): 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 klet 

Een compact spel om te leren hoe je verhalen vertelt. Dit spel is te gebruiken bij kinderen met 
zinsbouwproblemen of kinderen die moeite hebben met het vertellen van verhalen. Daarnaast 
is het ook goed in te zetten bij kinderen die stotteren en stemproblemen hebben. Wie vertelt 
het meest bij de grappige afbeeldingen? Hoe meer je vertelt, hoe meer winstenen je verdient! 
Met behulp van de dobbelsteen, kunnen verschillende stem- en spraakvariaties worden 
geoefend. Op de dobbelsteen staat een beer (lage stem), een muis (hoge stem), een raket 
(hoog spreektempo), een slak (laag spreektempo), een leeuw (harde stem), een fluistermond 
(zachte stem). De spelregels zijn vertaald in 17 talen, het spel is daarom geschikt als uitleenspel 
voor ouders met een andere moedertaal.  

  

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

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

Nederlandse woorden en uitdrukkingen die onbegrijpelijk of heel raar zijn voor mensen die 
Nederlands leren. Vaak staat er een tekening bij. Er is ook een trefwoordenlijst. Daarmee vind 
je de uitleg/betekenis. Alles is geschreven in Nederlands dat je makkelijk kunt begrijpen. Zonder 
moeilijke woorden.  

http://www.djeco.com/data/rules/DJ08484_NL.pdf
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Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs : visie 
en didactiek van Bèta Burgerschap / Tolkamp, Jory; 
Guérin, Laurence; Klaver, Lida. - Deventer: 
TechYourFuture, 2019. - 70 p.: 10,00 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 bèta  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.1 bèta 

Door de technologisering zijn maatschappelijk-
technologische vraagstukken zoals 

klimaatverandering, internet of things en gentech onlosmakelijk verbonden met bèta (exacte 
wetenschappen) en technologie. Om te kunnen meedenken, -praten, en -beslissen over 
oplossingen voor deze vraagstukken hebben burgers bèta- en technologische kennis en 
vaardigheden nodig. Bèta Burgerschap is een aanpak waarbij leerlingen de opdracht krijgen 
beslissingen te nemen over oplossingen voor een maatschappelijk-technologisch vraagstuk. Ze 
worden gestimuleerd om in een complexe en onzekere wereld creatief, bedachtzaam en 
innovatief te zijn. Daarvoor is het nodig dat ze bèta-geletterdheid ontwikkelen, samen leren 
denken, argumentatievaardigheden ontwikkelen, verschillende perspectieven verbinden en 
groepsgewijs beslissingen nemen. In dit praktijkboek wordt de aanpak stapsgewijs toegelicht 
en worden praktische handreikingen geboden voor het ontwerpen van leeractiviteiten. Tot slot 
worden scenario's uitgewerkt voor vier maatschappelijk-technologische vraagstukken. In het 
praktijkboek is gefocust op de derde graad lager en de eerste graad secundair onderwijs maar 
de visie van Bèta Burgerschap kan de basis zijn van burgerschapsonderwijs op alle niveaus.  

 Ik doe mee / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2018. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086963256: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 ikdo  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 ikdo 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. In dit deel gaat het over participatie aan de samenleving. Meedoen is 
bijvoorbeeld hallo zeggen tegen je buren, je afval in de vuilnisbak gooien, bloed doneren...De 
samenleving is van ons allemaal en we zijn er samen verantwoordelijk voor.  
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 De kracht van je stem : informatiemap over democratie, burgerzin en 
politiek / Van den Bremt, educatieve dienst Vlaams Parlement; 
Baeten, P.; Decoster, F.; Deschouwer, K.; Deweerdt, M.. - Brussel: 
Vlaams Parlement, 2020. - 241 p. 
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 krac  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 krac  

Het onderwijs heeft een centrale rol in zowel het bijbrengen van de 
noodzakelijke kennis over de politieke besluitvorming en instellingen, 

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

Bomaco : Play Share Care / Mini-onderneming Bomaco Heilig Hart College Tervuren. - 
Wezembeek-Oppem: Bomaco, 2020. - linnen zak met 54 speelkaarten, 100 letters, 
handleiding (NL-FR-EN): 17,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 boma  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 boma 

Voor hun mini-onderneming bedachten leerlingen een spel waarmee ze willen bijdragen tot de 
integratie van migrantenjongeren. Doel van het spel is het bevorderen van sociaal contact, 
dialoog en kennis van de samenleving. Het spel is grotendeels gebaseerd op kaarten die 
representatief zijn voor de Belgische cultuur, economie en taal. De kaarten zijn onderverdeeld 
in de thema's sport, politiek, economie, eten, cultuur en belangrijke steden. Elke kaart bevat 
aan de voorkant een foto en aan de achterkant een korte statement (in het Nederlands, Frans 
en Engels) in verband met de afbeelding. Elke speler probeert met scrabble-letters een woord 
te maken dat voor haar of hem iets te maken heeft met de afbeelding. De deelnemers moeten 
gealfabetiseerd zijn en voldoende Nederlands, Frans of Engels kennen om woorden te kunnen 
maken met losse letters en te kunnen praten over de thema's.  
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Ik regel mijn geldzaken / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2015. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 978-90-8696-228-0: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 ikre  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 ikre  

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

opstap naar zelfstandigheid. In dit boek vertelt Polly hoe je zelf al je geldzaken kan regelen: over 
inkomsten en uitgaven, over rekeningen betalen en sparen, over lenen en schulden hebben. 
Voor lesgevers is er ook docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig 
communiceren.  

Kennis in de klas (KIK) : Mens en Maatschappij werkboek / ITTA UvA. - 
Amsterdam: Boom, 2020. - 199 p.. - ISBN: 9789024423729: 44,90 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.nt2school.nl  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 mens  
Vindplaats Turnhout: 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.  

Van klein tot groots : Rosa Parks / Kaiser, Lisbeth; Antelo, Marta; 
Schoehuys-Blaak, Antje. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2020. - [26] 
p.. - ISBN: 978-90-5116-783-2: 14,50 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 vank  
Vindplaats Turnhout: WBE 2.2 vank 

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

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

 

http://www.nt2school.nl/
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Allemaal digitaal / Boudry, Elke; 
Mommerency, Zara; Demeulenaere, Andy; 
Van Hoecke, Laure; Le Compte, Alenka. - 
Brussel: Mediawijs, 2020. - 29 p.. - 
(Mediawegwijzer) 
URL: 
https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-
allemaal-digitaal  

Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 alle  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.1 alle 

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

Het privacy ABC / Heyman, Rob; De Wolf, 
Rolf; De Geest, Caroline. - Brussel: 
Mediawijs, 2019. - veelv. gepag.. - 
(Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: 
https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-
privacy-abc  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 priv  

Vindplaats Turnhout: WBE 4.1 priv 

De Mediawegwijzer Het Privacy ABC geeft leerkrachten een leidraad om in de klas te werken 
aan privacy-bewustzijn. De basis daarvoor vormt de Europese privacywet, de GDPR (General 
Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming. De 
publicatie is ook digitaal beschikbaar.  

 Dit was het nieuws / Hermans, Sanne; 
Pieters, Bert; Baetens, Yana; Denoo, 
Maarten. - Leuven: imec vzw, 2020. - 41 p.. - 
(Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 ditw  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.2 ditw 

Vandaag is er 24/7 en overal nieuws, via 
diverse media. Er is veel nieuws en het is niet altijd eenvoudig om door de bomen het bos te 
zien. Er is niet één manier van nieuws checken. Daarom is het belangrijk om rond nieuws en 

https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-allemaal-digitaal
https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-allemaal-digitaal
https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-privacy-abc
https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-privacy-abc
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informatiegeletterdheid te werken met kinderen en jongeren, zodat ze er kritisch en bewust 
mee leren omgaan. Deze mediawegwijzer geeft inzicht in nieuws en hoe jongeren ermee 
omgaan, en reikt enkele handvatten aan voor in de klas.  

 Het internet en ik / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2015. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086962297: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.3 heti  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.3 heti 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. In dit boek vertelt Roy hoe je veiliger kan internetten: over het invoeren van 
een wachtwoord, cybercrime, webwinkels, privacy, ... Voor lesgevers is er ook 
docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig communiceren.  

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

Deze mediawijzer biedt scholen en 
leerkrachten houvast voor het efficiënt en 

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

  

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

Dit boek zoomt in op de etnisch-culturele diversiteit in de Nederlandse 
jeugdliteratuur. Opvallend is dat er op dat vlak weinig verscheidenheid is. 
De auteurs onderzoeken hoe jeugdboeken gebruikt kunnen worden om 

over diversiteit en inclusiviteit na te denken - ook in de wereld buiten het boek. Ze zien hierbij 
niet alleen een rol weggelegd voor auteurs en uitgeverijen, maar ook voor lezers. Het is 
belangrijk dat lezers 'cultuurkritisch' geletterd worden. De publicatie reikt handvatten aan om 
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de (impliciete) culturele denkbeelden in jeugdboeken te leren herkennen en kritisch te 
bevragen. Bedoeld voor bemiddelaars in het veld van de jeugdliteratuur zoals leerkrachten (in 
opleiding), bibliothecarissen, leesbevorderaars, opvoeders, etc. Kortom, voor alle denkbare 
bemiddelaars die op dagelijkse basis bepalen welke boeken kinderen in handen krijgen en 
daarmee invloed uitoefenen op het zelf- en wereldbeeld van die kinderen.  

Rosa & Robin: Rood vind ik het allermooist! / Berebrouckx, Annemie. - 
Antwerpen: Klavertje vier, 2019. - 32 p.. - ISBN: 978-94-032-1390-3: 
13,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 rosa  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 rosa 

Rood vind ik het allermooist! is een poëtisch verhaal over de kleuren. En 
over dat iedereen anders is. Schoonheid zit niet alleen in de grote, maar 

ook in de kleine dingen. De glow in het dark aan het einde van het boek zorgt voor een extra 
gelaagdheid in een verhaal dat gaat over het mooie zien in alles en het aanvaarden van jezelf.  

 Antiracist Baby / Kendi, Ibram X.; Lukashevsky, Ashley. - New 
York: Kokila, 2020. - [22] p.. - ISBN: 978-0-593-11041-6: 7,45 EUR  
Doelgroep: 3+ 

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 anti  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 anti  

Kartonboekje over antiracisme. De auteur wilde een tool creëren 
waarmee ouders en opvoeders met jonge kinderen kunnen praten 

over racisme nog voor die het kunnen begrijpen, zodat ze vertrouwd geraken met het 
fenomeen en er geen taboes rond bestaan. De vrolijke cartoonachtige afbeeldingen tonen een 
grote diversiteit aan mensen. De (Engelstalige) tekst op rijm verduidelijkt de negen stappen 
naar een gelijkwaardige samenleving. De gebruikte begrippen en woordenschat zijn te moeilijk 
voor heel jonge kinderen. Omdat het boekje het begrip antiracisme goed definieert en 
verklaart, kan het interessant zijn voor jongeren en volwassenen.  

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

Dit liefdevolle boek maakte Oliver Jeffers direct na de geboorte van 
zijn zoon. Zijn boodschap is universeel: Welkom op aarde. Dit kan een 

verwarrende plek zijn, vooral als je er nog maar net bent. Dit boek kan je gids zijn bij de start 
van je reis. Je zult zelf nog veel meer ontdekken. De wereld kan heel ingewikkeld zijn, maar 
eigenlijk is het ook allemaal heel simpel: je hoeft alleen maar aardig te zijn.  
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 For Sama / Al-Kateab, Waad; Watts, Edward. - [S.l.]: Periscoop film, 
2020. - 1 dvd 95 min.. - ISBN: 5051083161732 
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 SYR fors  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.2 SYR fors 

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

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

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

Eerste deel in een prentenboekenserie over de ondeugende spin 
Anansi en zijn vrienden in het woud waarin jonge kinderen de 

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

 Naima is hier nieuw / Leisink, Carolijn; Schneider, Anne. - Hasselt: Clavis, 
2020. - 75 p.. - ISBN: 978-90-448-3815-2: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 naim  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 naim 

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

kinderen kennen, waaronder Anwer. Dit wordt haar beste vriend. Naima leert ook heel wat bij 
over de Nederlandse taal en gewoonten. Tegelijkertijd bieden de verhalen een kijkje in de 
Islamitische cultuur. Op Youtube kan je de voorgelezen verhalen beluisteren in veel 
verschillende talen.  
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Migranten / Watanabe, Issa. - 
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 
2020. - [34] p.. - ISBN: 978-90-451-2491-
9: 14,99 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 migr  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 migr  

Als hun bos sterft moet een groep dieren 
noodgedwongen op zoek naar een nieuwe plek om te kunnen leven. Wat volgt is een reis vol 
onzekerheden, verdriet, honger en de gevaren van de zee. De gezichtsuitdrukkingen van de 
dieren, de symboliek in het verhaal en de gebeurtenissen laten de harde werkelijkheid zien, 
maar vertellen ook een verhaal over saamhorigheid en hoop. Doordat het verhaal tekstloos is, 
kun je er je eigen verhaal bij maken en er gemakkelijk met kinderen over in gesprek gaan: wat 
gebeurt hier allemaal? Het prentenboek kan ook een hulpmiddel zijn om kinderen die zelf 
hebben moeten vluchten te laten praten over wat ze hebben meegemaakt.  

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

Klimaatverandering, biodiversiteit, gezichtsherkenning, duurzaamheid, aardgas en Covid-19. 
Het boekje Klimaatschimmel legt uit wat deze onderwerpen met elkaar te maken hebben. Met 
een knipoog behandelt de auteur het serieuze thema klimaatverandering. Daarbij vergelijkt hij 
(de activiteiten van) de mens met een hardnekkige schimmel waar de aarde door geplaagd 
wordt. De nadruk ligt op samenwerken, analyseren, je mening vormen en actie ondernemen. 
Het boekje bevat een boekenlegger met QR-codes die verwijzen naar video's en websites die 
bij het verhaal horen. Je kan het boekje ook online lezen. De gelijknamige website biedt ook 
niet alledaagse lessen aan over klimaatverandering en aanverwante onderwerpen. Van het 
onderscheiden van nepnieuws tot de circulaire economie.  
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Lekker donker / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. - 
Hasselt: Clavis, 2020. - [28] p.. - (De Klimaatjes). - ISBN: 978-90-448-
3818-3: 15,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: https://www.deklimaatjes.com/lekker-donker  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 lekk  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 lekk 

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

 Oog in oog : een bredere kijk op 
dierenwelzijn in de klas / Vermeesen, 
Philip. - [S.l.]: Djapo vzw, [s.a.]2020. - 
kalender 
Doelgroep: 3-14 jaar  
URL: http://www.dierenwelzijnindeklas.be  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 oogi ; 
WEL 2.5.3 oogi  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 oogi ; 

WEL 2.5.3 oogi 

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

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

Dit boek schetst een beeld van de belangrijkste feiten, cijfers en 
prognoses op het gebied van de voedselvoorziening, nu en in de 

toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de wereldvoedselvoorziening 
en hoe deze zich ontwikkelt. In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie mis 
gaat en hoe het anders zou kunnen. Aan bod komen o.a. wat de wereld eet, de 

https://www.deklimaatjes.com/lekker-donker
http://www.dierenwelzijnindeklas.be/
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watervoetafdruk, biodiversiteit, de wereldvoedselmarkt, de sojaketen, stadslandbouw, de 
duurzame ontwikkelingsdoelen. Met achterin het boek een lijst met relevante websites.  

 



30 
 

 De kleur van emoties : een pop-up boek / 
Llenas, Anna. - Hasselt: Clavis, 2014. - [20] p.. 
- ISBN: 978-90-448-2315-8: 17,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 kleu  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 kleu 

Een leuk prentenboek voor kleuters over 
gevoelens en kleuren. Het kleurenmonstertje 

voelt zich niet zo lekker want al zijn emoties lopen door elkaar. Een meisje legt uit dat je ze 
beter netjes kan scheiden en leidt hem langs allerlei lichte en donkere emoties. Bij elke emotie 
verschijnt een pop-up pagina die een kleur weergeeft: gele blijdschap, blauw verdriet, knalrode 
boosheid, zwarte angst, groene rust. Een paar korte zinnen beschrijven de emotie en het 
gedrag dat er vaak bij hoort. Op de laatste pagina wacht een grappige verrassing waardoor we 
snappen waarom het monstertje zich raar voelt.  

 

 Emowijzer : samen praten over wat je voelt / Franssen, Yvonne. - 
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016. - 41 p.. - ISBN: 978-90-8850-
678-9: 14.90 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 emow  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 emow 

De Emowijzer is een tool voor ouders en professionals om 
makkelijk met kinderen over gevoelens te praten. In het boek lees 

je hoe je een kind kunt uitnodigen zich te uiten als het door emoties geen woorden meer heeft. 
De methode kan een hulpmiddel zijn voor kinderen om hun gevoelens te begrijpen en te 
managen, en zo actief te werken aan emotie- en zelfregulatie.  

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

Deze bundel giet thema's als hooggevoeligheid, verdraagzaamheid, 
zelfvertrouwen, perfectionisme, rouwen, pesten, loslaten, boosheid, 

faalangst en anders zijn in herkenbare voorleesverhalen voor kinderen. Bij elk voorleesverhaal 
horen vragen om zelf aan de slag te gaan.  
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Verhalen voor gevoelige oortjes 2 / Janssens, Wendy; Benaets, Katrien. - 
[Aarschot]: Wendy Janssens, 2017. - 80 p.. - ISBN: 978-90-824883-1-9: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 verh  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 verh  

Deze bundel giet thema's als prikkelgevoeligheid, faalangst, veerkracht, 
jaloezie, rouw, piekeren en anders zijn in herkenbare voorleesverhalen 

voor kinderen. Elk verhaal biedt opdrachtjes om zelf aan de slag te gaan.  

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

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

Stilzitten als een kikker : Jouw aandacht werk(t)boek / Snel, Eline; 
Boutavant, Marc. - Utrecht: Kosmos Uitgevers, 2017. - 96 p.. - ISBN: 978-
90-215-6690-0: 20,00 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 stil  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.4 stil 

Dit werkboek sluit aan bij de methode Stilzitten als een kikker van Eline 
Snel en bevat yogaoefeningen, creatieve opdrachten en spelletjes om 

kinderen te helpen tot rust te komen en hun aandacht te focussen, maar ook om hun 
emotionele, zintuiglijke en sociale ontwikkeling te ondersteunen. Het boek bevat 80 
oefeningen om alleen of met een begeleider/ouder te doen. Voor kinderen van 5 tot 8 jaar.  

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

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

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

Werkboek mindset / Raeijmaekers, Floor; Lous, René; van Elewout, 
Angela. - Breda: Het TalentenLab, 2017. - werkboek (61 p.), handleiding 
(28 p.). - ISBN: 978-90-82691-01-6 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 werk ;  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 werk 

Het werkboek Mindset bestaat uit 7 lessen van circa 45 minuten en is 
geschikt voor basisschoolkinderen vanaf ongeveer 7 tot 12 jaar. Stap voor 

stap maakt het kind kennis met de Mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie 
en Growie leert hij of zij wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij 
komen alle relevante themas aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en 
kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, 
doorzettingsvermogen en meer. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert 
het kind hoe hij of zij kan leren denken zoals Growie en hoe hij of zij dit kan inzetten bij het 
werken aan zijn of haar eigen doelen. Het Werkboek Mindset bestaat uit een uitgebreide 
handleiding met tips, lesfiches voor de leerkracht per les, kopieerbladen voor de leerling (in 
eenvoudige taal) en aanvullende ideeën en materialen.  

Mijn gevoelens / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren, 2017. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, 
zelf doen). - ISBN: 978-90-8696-315-7: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 mijn  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.2 mijn 

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

opstap naar zelfstandigheid. In dit boek worden verschillende gevoelens belicht: van gelukkig, 
tevreden en verliefd, tot verslaafd, zenuwachtig en angstig. Voor lesgevers is er ook 
docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig communiceren.  

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

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

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

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. In dit boek vertellen Anne en Niels over hun verliefdheid. Het gaat over alles 
wat met verliefdheid en liefde te maken heeft: over intimiteit en veilig vrijen, liefdesproblemen, 
relaties, ... Voor lesgevers is er ook docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig 
communiceren.  

 Ik leef gezond / van den Berg, Charlotte. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2015. - 31 p.. - (Mijn leven : zelf denken, zelf doen). - 
ISBN: 9789086962396: 15,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.2 ikle  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.3.2 ikle 

Dit boek maakt deel uit van de serie 'Mijn leven, zelf denken, zelf doen', 
een serie boeken over zelfredzaamheid geschreven in makkelijke taal. De 

serie biedt jongeren handvatten voor het dagelijks leven en is zo een opstap naar 
zelfstandigheid. In dit boek vertelt Lisa hoe ze probeert gezonder te leven: over ziek zijn en 
bacteriën, over je conditie, eten en drinken, gezonde buitenlucht, gevoelens, medicijnen, ... 
Voor lesgevers is er ook docentenmateriaal beschikbaar bij uitgeverij eenvoudig 
communiceren.  

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: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.6 omga ;  
Vindplaats Turnhout: 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 
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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 een begeleidingstraject 
voor leerlingen met (mogelijke) problemen? - Wat houdt het informeren en sensibiliseren van 
leerlingen in? - Hoe ziet een ondersteunend schoolklimaat eruit?  

 Beelden lezen en schrijven / Pieters, Bert; 
Demeulenaere, Andy; Vanbelle, Sarah. - 
Leuven: imec, 2017. - 29 p.. - 
(Mediawegwijzer) 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://beeldgeletterd.mediawijs.be/  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 beeld ; 
WBE 4.2 beel  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 beeld ; WBE 

4.2 beel  

Deze mediawegwijzer daagt leerkrachten uit om beelden van fotos, films, cartoons, schilderijen 
... centraal te plaatsen in hun les. Om beelden niet enkel te gebruiken als illustratie bij de 
teksten, maar als onderwerp om kritisch te bekijken, de betekenis ervan te lezen, er zelf 
betekenis aan te geven of om ermee te communiceren.Bij het magazine werd ook een 
themawebsite ontwikkeld met meer info, tools, en praktijkvoorbeelden: 
www.lerenmetbeelden.be  

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

Net zoals deel 1 en 2 van het werkvormenboek, beschrijft ook dit boek 
verschillende werkvormen. Deze keer gaat het echter over online werkvormen. Voor elke soort 
online bijeenkomst, van vergadering tot opleiding of training, vind je in het boek meerdere 
werkvormen om online in te zetten om kennis te maken, inhoud te presenteren, of om te 
brainstormen, beslissen of evalueren. Ook voor informele contexten zoals sfeer, veerkracht 
stimuleren en teamspirit op afstand zijn er werkvormen omschreven. Het boek geeft ook uitleg 
over de theorie en helpt de meest geschikte werkvorm te kiezen. Bij elke werkvorm krijg je 
bovendien tips en word je gewezen op de valkuilen.  

 Rebelleren kan je leren : deep 
democracy met kinderen en 
jongeren / Matheusen, Fanny. - 
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2020. - 
223 p.. - ISBN: 978-94-6337-243-5: 
26,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 

https://beeldgeletterd.mediawijs.be/
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rebe ;  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 rebe 

'Rebelleren kan je leren' wil begeleiders van kinderen en jongeren, in het onderwijs en ook 
daarbuiten, onmisbare levenscompetenties aanreiken. De samenleving van vandaag heeft 
nood aan mensen die samenwerken, leiderschap tonen en creatief en innovatief denken. Na 
een kennismaking met Deep Democracy, de methode voor besluitvorming en 
conflicthantering, gaat de auteur op zoek naar praktijkgerichte toepassingen van de methode 
voor de leefwereld van kinderen en jongeren.  

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

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

 

https://www.shedidit.be/designyourbusiness123/
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didactiek Nederlands: handboek / WODN. - [S.l.]: [s.n.], . 
URL: https://didactieknederlands.nl/handboek/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leesplankje/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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