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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.

Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren / Ehlers, Sonja; Kuipers,
Meta. - Amsterdam: SWP, 2016.. - ISBN: 978-90-8850-697-0: 34,90 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 meth
Vindplaats Turnhout: pa 8.1.1 meth
Oudergericht pedagogisch adviseren (OPAd) is een methodiek in drie
stappen die gericht is op de ouder met opvoedingsvragen. Samenwerken
staat centraal. Het is een vereenvoudiging van de complexere PPGmethodiek (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding). In de OPAdgespreksmethode blijft de regie bij de ouders. De begeleider kan zich
aansluiten bij hun beleving en kennis en deze aanvullen. Van daaruit kunnen ouders en
begeleider concrete handelingsalternatieven uitwerken. Sonja Ehlers en Meta Kuipers stelden
met dit boek een toolbox samen die begeleiders kan bijstaan in oudercontacten. De eerste drie
hoofdstukken werken de basishouding van de hulpverlener verder uit op basis van de
bouwstenen van de methode: 'oudergericht', 'samenwerkingsgericht' en 'competentiegericht'.
Vervolgens wordt de methodiek zelf steeds gedetailleerder besproken. In het laatste hoofdstuk
lees je hoe je de methodiek kan gebruiken als aanvulling op je eigen wijze van samenwerken
met ouders. Achterin het boek vind je nog een assessment om de beheersing van de methodiek
te testen.
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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.

Talentendoos: hoe talenten ontwikkelen in de sociale economie /
Mentor vzw. - Kortrijk: Mentor vzw, [s.a.]. - handleiding 63 p., 2 x 26
talentenkaarten, 2 blanco kaarten, 1 kopieerblad opvolginstrument
URL: http://www.talentontwikkeling.be/index.html
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 tale
Vindplaats Turnhout: pa 8.7 tale
De talentendoos is een methodiek om gesprekken te voeren met
medewerkers uit de kansengroepen. Aan de hand van kaarten die
verschillende talenten vermelden, wordt er besproken wat goed
loopt en welk talent hieraan de basis ligt. Er wordt vertrokken vanuit wat goed loopt. Dit creëert
een positieve sfeer waardoor aspecten die minder goed verlopen gemakkelijker bespreekbaar
worden. De dialoog met de medewerker staat centraal, de kaarten zijn een middel.Je kan de
kaarten gebruiken bij alle gesprekken met medewerkers dus bij instroom, bij joboriëntatie, bij
loopbaan- en functioneringsgesprekken, bij het vastleggen van opleidingsbehoeften, bij
uitstroom.Een eerste gesprek is intensief en duurt ongeveer een uur. De keuzes en afspraken
kunnen dienen als referentiekader bij opvolggesprekken. Het helpt om de gekozen talenten en
afspraken dan visueel voor de medewerker te leggen.
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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.
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.
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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.

7

Caracol wil vliegen / Smans, Gitt; Januszewska, Paulina; Hamels,
Laurence; Vandenberghe, Saskia; Ezzideen, Boushra. - Heverlee:
Verhalenweverij, 2018. - 22 P.. - ISBN: 978-90-827708-1-0: 16,00
EUR
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 cara
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 cara
De slak Caracol wil vliegen. Niemand gelooft dat dat kan, maar
Caracol is vastbesloten. Zou het haar lukken? Een boekje over
zelfvertrouwen in meerdere talen: Nederlands, Arabisch, Engels en Frans.

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 taalniveaus en aanpassen aan de tijd die je beschikbaar hebt. Dit boek maakt deel
uit van de reeks NT2-cahiers.
Meer leer- en leesplezier. Docentenhandleiding voor de NT2 en CBE
klaspraktijk / Van Dingenen, Margot. - Antwerpen: Iedereen Leest, 2017.
- 29 p.
URL:

https://www.vocvo.be/sites/default/files/Handleiding_dag%20van%20het%20leesplezier_CBE
.pdf
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Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.1 meer
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.1 meer
Iedereen Leest maakte een bundel met handige methodieken en werkvormen om met
cursisten in de basiseducatie rond leesplezier te werken.
Weet je nog ...? Vijf verhalen van Karin Giphart / Giphart, Karin. Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2019. - 57 p.. - (Leeslicht). - ISBN:
9789086964956: 12 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 lees
Karin Giphart schreef voor het 25-jarig bestaan van Eenvoudig
Communiceren een verhalenbundel met vijf verhalen over bijzondere
herinneringen. Het boek is geschreven in makkelijk Nederlands.

Taal in beeld : 45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal /
Mesie, Masja; Perry, Guus; Pronk, Marieken. - Bussum: Uitgeverij
Coutinho, 2019. - 119 p.. - ISBN: 978-90-469-0706-1: 16,95 EUR
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18
jaar
URL: https://www.coutinho.nl/taalinbeeld/studiemateriaal.html
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 taal
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1 taal
In dit boek zijn 45 eigentijdse, frisse oefeningen opgenomen die NT2-leerkrachten en
leerkrachten vreemdetalenonderwijs in hun lessen kunnen gebruiken om leerlingen met
beelden te prikkelen, nieuwsgierig te maken en taal uit te lokken. Het boek begint met een
uitleg over de ontwikkeling van het brein en hoe verbeelding bij kan dragen aan het leren van
een taal. Vervolgens komen de verschillende werkvormen aan bod. Deze zijn logisch
gerangschikt zodat de je eenvoudig de werkvorm kunt kiezen die bij het leerdoel past. Per
werkvorm is een helder stappenplan opgenomen dat je eenvoudig kan doorlopen. Daarbij is
uitgegaan van een bepaald ERK niveau, maar met een paar kleine aanpassingen zijn de
oefeningen ook geschikt voor groepen met een hoger of lager niveau. Bij het boek hoort een
website met links naar beeldmateriaal. Voor sommige oefeningen hebben de leerlingen een
eigen device nodig.
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Digital Storytelling in Practice: Training Manual for
Digital Storytelling Workshops / Ban, David; Balazs,
Nagy; Ward, Jason; Bullivant, Andrea; Brusa, Paolo;
Cadeddu, Federica. - [S.l.]: I dig stories - Stories
Educatonal Learning Facilities, 2016. - 78 p.
Doelgroep: Volwassenen
URL: http://idigstories.eu/wpcontent/uploads/2016/09/Digital_Storytelling_in_Practice.pdf
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 digi
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 digi
Iedereen heeft zijn eigen unieke verhalen. Met behulp van Digital Storytelling (DST) kunnen
deze in woorden worden gevat, worden gedramatiseerd en aan anderen worden
getoond/verteld. Bij Digital Storytelling worden hiervoor foto's en andere visuele hulpmiddelen
gebruikt. Zo vertelt de persoon zijn verhaal in een filmpje van maximum twee minuten. <br>
Deze gids laat zien hoe, waar, met wie en waarom deze methode gebruikt kan worden. Zowel
de theorie als praktijk komen uitgebreid aan bod.
FACT: First Aid Communication Tool: /
[s.n.]. - [S.l.]: Provincie WestVlaanderen, 2020.
URL: https://www.abrefugies.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.
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
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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.
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Think before you post! Lespakket voor de eerste graad
van het secundair onderwijs dat leerkrachten toelaat
om met hun leerlingen te werken rond het thema
privacy / Broodthaers, Nel. - Brussel: Child Focus,
Houba, 2010. - 48 p.
Doelgroep: 11-12 jaar 13-14 jaar
URL: http://www.childfocus.be/nl/media-center
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 thin
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 thin
Aan de hand van dit lespakket kan u met leerlingen van de eerste graad s.o. werken rond online
privacy, het beschermen van je persoonlijke gegevens en het voorkomen van cyberpesten. De
nadruk ligt op de actieve inbreng van de jongeren. Uw rol als leerkracht is ondersteunend: een
kader bieden om samen te reflecteren, thema's en denkpistes aanreiken en hen stimuleren om
de juiste vragen te stellen. Het pakket bevat tien methodieken waarbij het gesprek en de
uitwisseling centraal staan. De methodieken zijn complementair te gebruiken. U kunt die
methodieken uitkiezen die u en de klas het beste liggen. De methodieken zijn ingedeeld in drie
thema's: 'anoniem, persoonlijk, privé, publiek', 'identiteiten online' en 'het kan ook fout gaan...'.
Als afsluiter van de les of lessenreeks kan een samenvattende brainstormoefening gedaan
worden.

Omdat ik je zo graag zie / Praagman, Milja. - Wielsbeke: De Eenhoorn,
2016. - [28] p.. - ISBN: 978-94-6291-141-3: 14,50 EUR
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 omda
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 omda
Oma en Ibi gaan samen naar de stad. Ibi neemt met volle teugen de grote
stad met veel indrukken in zich op. Wanneer ze terug thuis zijn vertelt
Ibi honderduit over wat ze heeft gezien. Oma heeft niet zoveel te
vertellen: ze heeft vooral Ibi gezien.
Meisjes en kunst : de 50 meest vernieuwende vrouwelijke kunstenaars
wereldwijd / Ignotofsky, Rachel. - Kalmthout: Van Halewyck, 2019. 127 p.. - ISBN: 978-94-6383-114-7: 20,00 EUR
Doelgroep: 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 meis
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 meis
Dit boek zet het leven en werk van vijftig opmerkelijke vrouwen uit de
kunstwereld in de kijker. Van bekende schilders als Frida Kahlo en Georgia O'Keeffe tot minder
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bekende namen, zoals de 19e-eeuwse Afro-Amerikaanse quiltmaakster Harriet Powers en de
Hopi-Tewa-keramiste Nampeyo. Deze fascinerende verzameling belicht een breed scala aan
kunstvormen en bevat informatie over de basisprincipes van kunst en vormgeving, de
vertegenwoordiging van vrouwen in musea en het instrumentarium dat iedere kunstenaar in
de dop nodig heeft. Meisjes en kunst brengt hulde aan moedige creatieve vrouwen die de
wereld hebben geïnspireerd en het pad hebben geëffend voor de kunstenaars van vandaag.
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: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
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.

If you lived here : houses of the world / Laroche, Giles. - Boston:
Houghton Mifflin Books for Children, 2011. - 1 v. (unpaged). - ISBN:
2010044361. - ISBN: 978-0-547-23892-0: 21,50 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 ifyo
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.2 ifyo
Dit boek gidst je langs verschillende soorten huizen en beschrijft hoe
het zou zijn "als je hier zou wonen". Je bezoekt vijftien types
woningen uit verschillende tijdperken en culturen die vandaag nog
steeds bestaan: een Frans kasteel, een Spaanse grotwoning, een Chinese Tulou, een Mongoolse
joert, een Noord-Amerikaanse blokhut, kleurig versierde Ndebele huizen in Zuid-Afrika,
paalwoningen of "palafitos", enz. De woningen worden afgebeeld door gedetailleerde papercut illustraties. Bij elke illustratie staat informatie over het type woning, het bouwmateriaal, de
locatie(s), tijdperk en datum, en een interessant weetje. Achterin het boek vind je een
wereldkaart waarop de locatie van de woningen in zes continenten werd aangeduid.
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Demonen : volksverhalen / de Sterck, Marita; Thys, Jonas. - Antwerpen:
Polis, 2020. - 319 p.. - ISBN: 978-94-6310-514-9: 24,50 EUR
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 demo
Vindplaats Turnhout: 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 leren. Hoe
weerzinwekkend al die duivels, djinns, vampiers en kwelgeesten ook lijken, ze zijn tegelijk
diepmenselijk.

Frida's koele klimaatboek / Vermeulen, Moniek; Pollet, Frank;
Walschot, Jurgen. - Wielsbeke: De Eenhoorn, 2019. - 75 p.. - ISBN:
978-94-6291-429-2: 18,50 EUR
Doelgroep: 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 frid
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 frid
In dit boek lees je over de oorzaken en gevolgen van de
klimaatopwarming. Frida moet voor school een werk maken over de
klimaatverstoring. Met veel humor en realiteitszin toont Frida
waarom er nu actie moet komen om onze planeet weer gezond te krijgen.
Greta en de reuzen / Tucker, Zoë; Persico, Zoe; Hessels, Sandra C.. Antwerpen: Horizon, 2020. - [32] p.. - ISBN: 978-94-6396-211-7:
14,99 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 gret
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 gret
Het verhaal in dit prentenboek voor jonge lezers vanaf 6 jaar werd
geïnspireerd door Greta Thunberg's missie om de wereld te redden.
Het verhaal in het boek loopt goed af. Met achterin het boek informatie
over de strijd van Greta Thunberg en tips voor milieubewust handelen.
Natte voeten / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. Hasselt: Clavis, 2016. - [26] p.. - (De Klimaatjes). - ISBN: 978-90-4482783-5: 15,95 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar
URL: https://www.deklimaatjes.com/lesondersteuning-nattevoeten
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 natt
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 natt
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Deel uit de prentenboekenserie 'De Klimaatjes' waarin zeven dierenvrienden de hoo fdrol
spelen. De verhalen laten kinderen vanaf 5 jaar op speelse wijze ervaren hoe we met elkaar
onze leefomgeving fijn kunnen houden. In dit deel merken Muis en Duif die in de stad wonen
dat het overal nat blijft na een flinke regenbui. Hun vriendjes in het bos willen daarom liever
niet bij hen komen spelen. Verhaal over de thema's klimaatverandering en klimaatadaptatie,
wateroverlast, betonstop, vergroenen van de stad en de speelplaats ... Op de website bij de
prentenboekenreeks vind je lesondersteuning bij het boek.
Wat is het warm / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. Hasselt: Clavis, 2017. - [26] p.. - (De Klimaatjes). - ISBN: 978-90-4483040-8: 15,95 EUR
Doelgroep: 3-4 jaar 7-8 jaar
URL: https://www.deklimaatjes.com/lesondersteuning-wat-is-hetwarm
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 wati
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 wati
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 verhaal kan ingezet
worden om het met jonge kinderen te hebben over de thema's klimaat, klimaatverandering en
hitte(golf). Op de website bij de prentenboekenserie vind je lesondersteuning bij het boek.
Schaap zwemt (niet) / Rombaut, Eef; Thyssen, Emma. - Kalmthout: Van
Halewyck, 2020. - [16] p.. - ISBN: 978-94-6383-156-7: 14,50 EUR
Doelgroep: 3-4 jaar 5-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 scha
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 scha
In dit uitvouwbare boekje maakt Schaap kinderen laagdrempelig
bewust van zwerfvuil en reikt hen tegelijkertijd ook de oplossing aan. De
zon schijnt en Schaap wil in zee. Er is wel een groot probleem. Waarom
is Zeehond teleurgesteld, Schildpad zo moe en Haai helemaal woest?
Wat kan Schaap doen om de dieren weer blij te maken? De eenvoudig getoonde afbraaktijden
van verschillende soorten afval maken het afvalprobleem tastbaar voor jonge kinderen, en
geeft hen ook zin om er daarna iets aan te doen.
Blij met een bij / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. Hasselt: Clavis, 2019. - [28] p.. - (De Klimaatjes). - ISBN: 978-90448-3550-2: 15,95 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar
URL: https://www.deklimaatjes.com/blij-met-een-bij
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 blij
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 blij
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.
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In dit deel merken de vriendjes dat er geen appels groeien aan de boom van Egel. Uil weet
waarom: appels gaan pas groeien als de bijen stuifmeel op de bloemen achterlaten. Maar Egel
ziet bijna nooit bijen in haar tuin. De Klimaatjes bedenken een plan om de bijen naar haar tuin
te lokken. Aan de hand van dit verhaal kan je met jonge kinderen werken rond de thema's
biodiversiteit, bijen en insecten, bestuiving en voedselvoorziening.
Warme truien / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. Hasselt: Clavis, 2017. - [28] p.. - (De Klimaatjes). - ISBN: 978-90448-3118-4: 15,95 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar
URL: https://www.deklimaatjes.com/lesondersteuning-warmetruien
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.5 warm
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.5 warm
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. In dit deel zijn Kikker en
Muis bij Duif op bezoek. Het is er lekker warm, maar Muis vindt het té warm. Als het hout voor
de kachel op is, wil Duif een nieuw mandje gaan halen. Maar heb je wel hout nodig om het
lekker warm te hebben? Dit verhaal kan ingezet worden om de jaarlijkse dikketruiendag te
introduceren bij jonge kinderen. Op de website bij de prentenboekenserie vind je
lesondersteuning bij het boek.
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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.

Hoofd-hart-handen-kwartet / Purperhart, Helen; van Amelsfort,
Barbara. - [Utrecht]: Uitgeverij AnkhHermes, 2018. - 1 doos met 4
instructiekaarten, 48 kwartetkaarten, 12 denk-voel-doe-kaarten. ISBN: 978-90-202-1452-9: 15,00 EUR
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 hoof
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 hoof
Dit kwartetspel is bedoeld voor kinderen van 7-12 jaar en bevat
kwartetten rondom de volgende 12 thema's: vakantie, lijf, emotie, huisdieren, zintuigen,
school, milieu, zelfvertrouwen, talent, gezondheid, pesten en hobby. Het kwartet is tevens een
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inleiding op het Denk-Voel-Doe-Spel. Dat bestaat uit 12 kaarten die aansluiten bij de thema's
van het kwartet. Ze laten een manier zien waarop kinderen kunnen omgaan met problemen
waar ze in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Een Denk-Voel-Doe-kaart bevat een opdracht
die hoofd, hart en handen met elkaar verbindt.
De veilige klas : inspireren en leren / Borjans, Harald; Hart, Sura; Kindle
Hodson, Victoria. - Roermond: Stichting Daimoon, 2011. - 144 p.. - ISBN:
978-90-816745-1-5
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 veil
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 veil
Dit boek voorziet leerkrachten van praktische gereedschappen die hen
ondersteunen bij het vitaliseren van het leren en het creëren van
oprechte betrokkenheid in hun klas. De auteurs maakten gebruik van de basisfilosofie van
Geweldloze Communicatie en pasten de taal aan zodat leerkrachten deze in hun communicatie
met leerlingen en jongeren direct kunnen gebruiken. Het eerste deel van het boek laat zien hoe
relaties een invloed hebben op het lesgeven en leren en vestigt de aandacht op vier vitale
relaties in de klas: de leerkracht met zichzelf, de leerkracht en de leerling, de leerlingen
onderling en de leerling met het leerproces. Het tweede deel biedt een praktische handleiding.
Vier voorbeelddialogen laten de kracht van taal zien bij gesprekken in de klas of op school. Een
grote variëteit aan oefeningen en spellen bieden hulp voor het stimuleren van vaardigheden
waarmee je deze taal kan leren spreken.
5 minuten spelletjes : 5 minuten coöperatief / Bazalt. - Helmond:
OMJS, 2015. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten: 19,95 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 5min
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 5min
Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en
activiteitbegeleiders inspiratie bieden, om een brug te slaan
tussen twee perioden van inspanning. Het doel van '5 minuten coöperatief' is activiteiten
aanbieden waarbij iedere leerling actief en betrokken samenwerkt. Op de kaarten zijn een
aantal eenvoudig uit te voeren didactische structuren te vinden. Dit zijn gestructureerde
samenwerkingsvormen waarbij leerlingen specifieke stappen volgen, gericht op interactie met
elkaar en/of de lesstof. Ze zijn bruikbaar voor onderwijsinhoudelijke doelen: voorkennis
activeren, lesstof inoefenen, reflecteren of evalueren. Ze kunnen ook ingezet worden voor
interpersoonlijke doelen: groepsgevoel versterken, zorgen dat iedereen met elke leerling wil
samenwerken. Op de kaarten staat aangegeven om welke soort werkvorm het gaat en voor
welke leeftijdsgroep deze geschikt is.
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Leren zichtbaar maken met formatieve evaluatie / Clarke, Shirley; van
Grol, Annemieke; Heijdenrijk, Marije; Maarschalkerweerd, Joost; Wille,
Bart. - Rotterdam: Bazalt, 2019. - 196 p.. - ISBN: 9789461182678: 59,00
EUR
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar
URL: https://www.shirleyclarke-education.org/videos/
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 lere
Onder formatieve evaluatie verstaan we de manier waarop je leerlingen
vooruit helpt in hun leerproces, o.a. door feedback te geven, door vragen te stellen, door het
leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een goed leerresultaat eruit ziet. Je
vergelijkt de prestaties van een leerling niet met die van andere leerlingen, maar met zijn
eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld. Leerlingen krijgen
terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te
reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je samen het leren zichtbaar. In dit boek -gebaseerd
op de theorie van John Hattie- laat Shirley Clarke zien hoe je dat concreet in de praktijk brengt.
De vele voorbeelden en online videos bieden inspiratie om meteen in je klas aan de slag te
gaan.Dit boek verscheen eerder onder de titel: Leren zichtbaar maken met Formatieve
Assessment.
Schatgravers : een avontuurlijk kaartspel dat verbindt,
inspireert en raakt / Welten, Greetje; van de Rijzen,
Matty. - Hilversum: Koppenhol Uitgeverij, 2015. - 120
karweikaarten, 107 schatkaarten, handleiding. - ISBN:
978-90-8508-204-0: 39,00 EUR
Doelgroep: 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 jaar 1516 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 scha
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 scha
Deze kaartenset is een hulpmiddel om spelenderwijs waardevolle eigenschappen (schatten)
van zichzelf en de anderen te leren herkennen. De schatten stimuleren het zelfvertrouwen en
vergroten het zelfinzicht. Het ontdekken van deze schatten wordt afgewisseld met speelse
opdrachten (karweitjes). De karweitjes zijn onderverdeeld in verschillende thema's zoals
aandacht geven aan kleine bijzondere dingen, wensen en mooie dromen uiten, stilstaan en
bezinnen, de kracht van de verbeelding voelen... Deelnemers moeten kunnen lezen en de
beschreven kwaliteiten begrijpen. Schatkaartjes met 1 sleutel zijn geschikt voor kinderen tot 9
jaar. Kaartjes met 2 sleutels worden over het algemeen ook door oudere kinderen begrepen.
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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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