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Impact op afstand : online lesgeven in het hoger onderwijs / Kolen. - 
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2020. - 155 p.. - ISBN: 978-90-469-0776-4 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 impa  
Vindplaats Turnhout: dg 5 impa  
 

Het gebruik van online middelen bij het lesgeven is ook in het hoger 
onderwijs onontbeerlijk geworden. Dit boek biedt hulp in de vorm van 
praktische tips, werkvormen en voorbeelden. Het geeft houvast bij de 

uitdagingen van online onderwijs: contact maken en houden, privacy, feedback en groepswerk. 
Maar ook: welke tool past bij welk doel, hoe maak je kennisclips en welke valkuilen moet je 
daarbij vermijden? Het boek behandelt aandachtspunten voor de ontwikkeling van een 
geïntegreerd, blended lesprogramma, van lesplanning tot (online) toetsing. Op de website van 
de uitgever vind je online studiemateriaal zoals een toolregister, voorbeelden van visuals en 
tools voor kennisclips, formulieren bij de werkvormen.  

 

 Thuiszitters : van alle kanten belicht / Schaaf, van der. - Huizen: Pica, 
2018. - 33 p. 
Vindplaats Turnhout: ro 1 thui  

URL: https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/562-thuiszitters 

Het boek belicht verschillende invalshoeken rondom het onderwerp 
thuiszitters. Het boek gaat daarbij in op opinies, observaties, klachten en 
wensen van scholen, samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, 
ouders thuiszitters en een jeugdpsychiater. In de uitgave wordt ook 

verwezen naar de Signaleringslijst dreigende thuiszitter van KANS in onderwijs waarin 
risicofactoren en aandachtspunten zijn opgenomen. 

 "Het zal wel aan mij liggen..." : omgaan met de effecten 
van discriminatie en racisme op kinderen / Crivit; 
Laporte; Geboers; Charkaoui, Naima; Taspinar, Birsen; 
Matheusen; hondt, 'D; Kastit; Henkens; Verde. - Gent: 
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, 2015. - 128 p.. - 
(Kinderrechtenforum; 11) 
Vindplaats Antwerpen: ro 3 kind  
Vindplaats Turnhout: ro 3 kind  

 

https://www.uitgeverijpica.nl/downloads/562-thuiszitters
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Een aantal keer per jaar organiseert de Kinderrechtencoalitie een Open Forum rondom een 
specifiek thema. Mensen uit de academische wereld, ambtenaren, vertegenwoordigers van 
NGO's, politici en gewone geïnteresseerden komen dan samen voor discussie en overleg. De 
neerslag van de Open Fora worden gebundeld in een Kinderrechtenforum. Dit 
Kinderrechtenforum is het 11e in de reeks en focust op de impact van discriminatie en racisme 
op kinderen. De publicatie bevat o.a. getuigenissen van kinderen en ouders, bijdragen van 
p s yc h o l og e n  e n  p ed a g o g en ,  a a n b e v e l in g e n  v an  d e  k i nd e r r e c h t e nc o a l i t i e .  

 

Voorleestips / Vlaams-Brabant, Provincie. Provincieraad. - Leuven: 
Provincie Vlaams-Brabant, 2018. 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 voor  
Vindplaats Turnhout: pa 8.1.1 voor  
 

De brochure 'Voorleestips' geeft informatie en tips over voorlezen aan 
baby's, peuters, kleuters en kinderen die zelf al kunnen lezen. 
Beschikbaar in 18 talen: Spaans, Portugees, Berbers, Koerdisch, Italiaans, 

Turks, Zweeds, Pools, Albanees, Roemeens, Frans, Russisch, Bulgaars, Nepalees, Hindi en 
Arabisch. De brochures werden ontwikkeld in opdracht van provincie Vlaams-Brabant.  
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Lees je honger : eten en drinken als basis voor functioneel en 
voorbereidend lezen / Uyttersprot, Sofie. - Aalst: SIG, 2021. - 1 v. (<VP>). - 
ISBN: 978-90-5873-113-5 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lees  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.2 lees  
 

Lees je honger vormt een nieuwe kijk op het leesonderwijs. Het is een 
methode voor functioneel en voorbereidend lezen gebaseerd op woorden 

die te maken hebben met het thema ‘voeding’. Oorspronkelijk is het pakket gemaakt voor 
kinderen in het buitengewoon onderwijs type 2 om ze aan te sporen tot lezen. Het ultieme doel 
is een directe succeservaring voor het kind creëren. Lees je honger is ook inzetbaar bij 
anderstalige nieuwkomers. De aangebrachte woorden zijn namelijk functioneel, makkelijk te 
begrijpen en bereiken snel hun doel, wat kinderen dan weer motiveert om door te zetten. Het 
programma staat daarnaast ook stil bij een selectie leesvoorwaarden. De 900 werkblaadjes in 
het pakket kunnen in de derde kleuterklas ook beschouwd worden als een basis om het 
leesonderwijs op te starten. Deze werkwijze bevordert het zelfstandig werken en draagt bij tot 
een positief zelfbeeld. Ook bij kinderen met een vorm van AD(H)D of ASS kan Lees je honger 
voordelen bieden. De werkblaadjes beperken zich namelijk tot de essentie en er is heel weinig 
afleiding.  

Slimmerd & Sufferd / Lieshout, van; Os, van. - [Dordrecht]: De Inktvis, 
2020. - 105 p.. - (Applaus voor jou!). - ISBN: 978-90-75689-92-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 appl  
 

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

grappige avonturen.  
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Rekengesprekken voeren : een praktische aanpak om de 
onderwijsbehoeften van leerlingen te achterhalen / Kaskens. - Huizen: 
Uitgeverij Pica, 2018. - 138 p.. - ISBN: 978-94-92525-47-5. - ISBN: 
1082258406 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.4 reke  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.4 reke  
 

Leerlingen ervaren rekenen verschillend. Zo vindt de ene leerling het 
moeilijk, terwijl het er voor de ander gewoon bij hoort, en weer een ander vindt het uitdagend 
om pittige rekenopgaven op te lossen. Het is echter lang niet altijd gemakkelijk om deze diverse 
onderwijsbehoeften bij individuele leerlingen te achterhalen. Rekengesprekken zijn hiervoor 
een oplossing. Zij leveren informatie op over de rekenbeleving en het rekenproces, en bieden 
inzicht in redeneer- en oplossingsprocessen van de leerling. Onderwijsbehoeften worden 
scherp in beeld gebracht. Daarbij worden doelen geformuleerd, waarbij de leerling actief 
meedenkt over hoe hij deze kan bereiken.  

 Plein 16 : woordenschatpakket voor anderstalige jongeren / Koelewijn; 
Schoenaerts. - Amsterdam: Boom, 2020. - 272 p.. - ISBN: 978-90-244-3380-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 plei  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.3.2 plei  
 

Plein 16 is een woordenschatpakket voor jongeren van 12 tot 16 jaar die 
Nederlands leren. De focus ligt op woordenschatverwerving en mondelinge 
communicatie (spreken en luisteren). Het taalpakket sluit aan bij de leefwereld 

van tieners en bestaat uit leuke verhalen, liedjes, taalriedels, uitspraakoefeningen en spelletjes. 
Plein 16 is vooral gericht op nieuwkomers in Nederland en Vlaanderen, maar de cursus is 
geschikt voor alle jongeren die Nederlands leren, zowel binnen als buiten het taalgebied.  

 
Zaken regelen / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 48 p.. - 
(Spreektaal; 3: 4). - ISBN: 978-94-6077-579-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

URL: https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/   
Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 
tot B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. 
Het is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over 

je zaken regelen: aan een balie vragen om informatie en bezwaar maken, telefonisch 
informatie vragen.  
 

https://www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/
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Geld / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 48 p.. - (Spreektaal; 
3: 14). - ISBN: 978-94-6077-589-5 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over geld: 
praten over inkomsten en uitgaven, online bankieren en betalen, 
informatie vragen over vergoedingen.  

Gezondheid / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 44 p.. - 
(Spreektaal; 3: 9). - ISBN: 978-94-6077-584-0 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over 
gezondheid: een gesprek met de huisarts over een doorverwijzing, 
vertellen dat je een probleem hebt, een gesprek met de tandarts.  

Kinderen en school / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 48 p.. 
- (Spreektaal; 3: 6). - ISBN: 978-94-6077-581-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module is voor ouders: 
een gesprek voeren met de leerkracht van je kind, vragen stellen op een 
opendeurdag van de school, praten over talen die je kan.  

Leren / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 40 p.. - (Spreektaal; 
3: 13). - ISBN: 978-94-6077-588-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over leren: 
een opleiding zoeken die bij je past, informeren naar een opleiding.  
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Mijn leven in Nederland / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 
48 p.. - (Spreektaal; 3: 15). - ISBN: 978-94-6077-590-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over leven 
in een nieuw land: toekomstplannen, gewoontes en gebruiken, ...  

Ondernemen / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 48 p.. - 
(Spreektaal; 3: 7). - ISBN: 978-94-6077-582-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over 
ondernemen: een eigen bedrijf opstarten, je inschrijven als ondernemer, 
je bedrijf presenteren en netwerken.  

Over Nederland / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 44 p.. - 
(Spreektaal; 3: 11). - ISBN: 978-94-6077-586-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over 
toerisme in Nederland, regels en vergunningen, praten over verschillen.  

Praten over jezelf / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 40 p.. - 
(Spreektaal; 3: 1). - ISBN: 978-94-6077-576-5 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over praten 
over jezelf: gevoelens en eigenschappen, vertellen over een bijzondere 
gebeurtenis.  
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Sociale contacten / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 44 p.. - 
(Spreektaal; 3: 2). - ISBN: 978-94-6077-577-2 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over sociale 
contacten: vertellen over wie je al kent, hulp vragen aan iemand uit je 
netwerk, een speelafspraak maken met andere ouders.  

Stage en vrijwilligerswerk / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 
44 p.. - (Spreektaal; 3: 3). - ISBN: 978-94-6077-578-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over 
vrijwilligerswerk en stages.  

Vrije tijd / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 44 p.. - 
(Spreektaal; 3: 5). - ISBN: 978-94-6077-580-2 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over vrije 
tijd: vertellen over wat je graag doet, activiteiten, lid worden van een 
vereniging.  

Werk zoeken / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 44 p.. - 
(Spreektaal; 3: 10). - ISBN: 978-94-6077-585-7 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over werk 
zoeken: beroepen, talenten, een nieuwe job.  
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Werk / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 48 p.. - (Spreektaal; 
3: 8). - ISBN: 978-94-6077-583-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over werk: 
informele gesprekken met collega's, je mening geven, feedback geven en 

krijgen.  

Wonen / Baalman; Hamers. - Utrecht: Van Dale, 2020. - 48 p.. - 
(Spreektaal; 3: 12). - ISBN: 978-94-6077-587-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 spre  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 spre 

Spreektaal is materiaal voor een ieder die anderstaligen (van niveau A2 tot 
B1) wil ondersteunen bij het beter leren spreken van het Nederlands. Het 
is laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken. Deze module gaat over 
wonen: waar woon je, onderhoud van je huis, kopen en huren.  

 

Taal werkt beter : werkboek Nederlands op de werkvloer / Adèr; 
Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2021. - 168 p.. - ISBN: 
978-90-244-4126-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.2 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.2 taal 
 
Het is erg lastig als je werkt in een Nederlandstalige omgeving en 
je het Nederlands niet beheerst. Dit leidt niet zelden tot 
communicatieproblemen of zelfs veiligheidsrisico’s. Anderstalige 

werknemers worden daarom tegenwoordig meer en meer aangespoord Nederlands te leren. 
Dit kunnen ze zelfstandig doen of met hulp van een docent. Speciaal voor deze laatste groep is 
Taal werkt beter ontwikkeld. Een taakgericht werkboek dat aansluit bij de vakopleiding en de 
werkvloer. 
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5 minuten spelletjes : 5 minuten taal / Bazalt [Rotterdam]. - 
Helmond: OMJS, 2015. - 40 spelkaarten, 3 handleidingkaarten 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 5min  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1 5min  

De 40 kaarten bieden elk een korte activiteit om verschillende 
taalvaardigheden te herhalen en in te oefenen. De activiteiten 
vormen een mix van bewegen, nadenken en samenwerken. 
Daardoor leren leerlingen spelenderwijs taal. Het interactief leren 

biedt een hoge betrokkenheid van leerlingen en vormt een stimulans voor de taalontwikkeling. 
Geschikt voor alle leeftijden!  

 Associaciones / [s.n.]. - La Pobla de Vallbona: Akros interdidac, 
[s.a.]. - 1 doos (68 kaarten, handleiding). - (Akros educativo). - 
ISBN: 842-6804205304 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 akro 

68 fotokaarten van voorwerpen die volgens logische associatie 
samen horen: tandenborstel en tandpasta, bord en krijt, veger en 
blik, sleutel en slot, ... . De fotokaarten bevatten een 

zelfcorrigerende band van vijf kleuren. In de doos zit een overzicht van de foto's met 
spelsuggesties.  

 

Contrastes / [s.n.]. - La Pobla de Vallbona: Akros Interdidac, [s.a.]. 
- 1 doos (68 kaarten, handleiding). - (Akros educativo). - ISBN: 
842-6804205311 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 akro 

68 fotokaarten waarop tegengestelde of tegenstrijdige begrippen 
zijn afgebeeld, zoals vol/leeg, dik/dun, boven/onder, dag/nacht, .... 

De fotokaarten bevatten een zelfcorrigerende band van vijf kleuren. In de doos zit een overzicht 
van de foto's met spelsuggesties.  

 El autobus: busca y completa = De bus: zoek en maak af / [s.n.]. - 
La Eliana (Valencia): akros, [s.a.]. - 36 kaarten, dobbelsteen, 6 
bussen, handleiding. - (Akros educativo). - ISBN: 842-6804205700 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 akro 

In dit spel moet elke bus gevuld worden met 6 passagiers. Goed 
luisteren of beschrijven is de boodschap!  
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Voor en na / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 70 kaarten, 
speluitleg. - ISBN: 842-6804205403 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 akro 

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

 Topologix / Cosneau. - Parijs: Djeco, [s.a.]. - 1 scorebord, 5 
pionnen, 20 opdrachtkaarten, handleiding. - ISBN: 307-0-900083-
54-7 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 topo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 topo 

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

 

Dónde estamos en la casa? / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 1 
doos (5 grote kaarten, 30 kleine kaarten, speluitleg, 1 
dobbelsteen). - ISBN: 842-6804205649 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 akro 

Associatiespel waarbij wordt geleerd de verschillende handelingen 
in huis in te delen en te bepalen in welke ruimte van het huis deze 

worden verricht: keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer en terras of tuin.  

Draaitaal E6 / Reuver, de. - Utrecht: Schoolsupport, [s.a.]. - 12x 4 
kaarten. - (Draaitaal). - ISBN: 978-90-8664-443-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 draa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 draa 

DraaiTaal is een woordenschatspel waarbij de leerling steeds uit 
vier mogelijkheden het juiste antwoord kiest. Dit spel oefent de 
(Cito-)woorden voor niveau E6 (eind groep 6 = 4de leerjaar). 
Doordat DraaiTaal is opgezet als zinvol tussendoortje voor 

zelfstandig werk, kunt u er ook mee differentiëren.  
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Draaitaal M7 / Reuver, de. - Utrecht: Schoolsupport, [s.a.]. - 12x4 
kaarten. - (Draaitaal). - ISBN: 978-90-8664-448-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 draa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 draa 

DraaiTaal is een woordenschatspel waarbij de leerling steeds uit 
vier mogelijkheden het juiste antwoord kiest. Dit spel oefent de 
(Cito-)woorden voor niveau M7 (midden groep 7 = 5de leerjaar). 
Doordat DraaiTaal is opgezet als zinvol tussendoortje voor 

zelfstandig werk, kunt u er ook mee differentiëren.  

Draaitaal M8 / Reuver, de. - Utrecht: Schoolsupport, [s.a.]. - 1 doos 
(48 kaarten). - (Draaitaal). - ISBN: 978-90-8664-619-7 
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 draa 

DraaiTaal is een woordenschatspel waarbij de leerling steeds uit vier 
mogelijkheden het juiste antwoord kiest. Dit spel oefent de (Cito-
)woorden voor niveau M6 (midden groep 6 = 4de leerjaar). Doordat 
DraaiTaal is opgezet als zinvol tussendoortje voor zelfstandig werk, 
kunt u er ook mee differentiëren.  

 

Zwillingsbilder Kleidung / [s.n.]. - Konstanz: 
Trialogo, 2013. - 48 kaarten, speluitleg. - 
(Taalbevorderend speelplezier). - ISBN: 401-7-
80686-103-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 tria 

Memoryspel met 48 kaarten over het thema 
kledij. Je kan het spel op verschillende 

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

Zwillingsbilder Körper / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2013. - 1 doos (48 kaarten, speluitleg). - 
(Taalbevorderend speelplezier). - ISBN: 401-7-80686-101-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 tria 

Memoryspel met 48 kaarten over het lichaam. Je kan het spel op verschillende manieren 
spelen: als een klassieke memory, een lotto met woorden en afbeeldingen, kaarten 
omschrijven: 1 deel van de kaarten wordt open op tafel gelegd, de andere kaarten worden op 
een gedekte stapel gelegd. Eén speler neemt een kaart van de gedekte stapel en omschrijft de 
kaart. De andere speler moet de juiste open kaart vinden. Ook geschikt om het gebruik van 
meervouden in te oefenen.  
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Zwillingsbilder Lebesmittel / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2013. - 1 doos (48 kaarten, speluitleg). 
- (Taalbevorderend speelplezier; 2014: 1) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 tria 

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

Zwillingsbilder Sport & Spiel / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2013. - 48 kaarten, speluitleg. - 
(Taalbevorderend speelplezier). - ISBN: 401-7-80686-106-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 tria 

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

Zwillingsbilder Tiere / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2013. - 1 doos (48 kaarten, speluitleg). - 
(Taalbevorderend speelplezier). - ISBN: 401-7-80686-112-0 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 tria  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 tria 

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

Alfabet / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 216 
letterkaarten, speluitleg. - ISBN: 842-6804320106 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 akro 

In dit koffertje zitten 216 letterkaarten: op de 
voorkant staat de hoofdletter in het zwart, op de 
achterkant de kleine letter in het blauw. Er zijn 
verschillende spelletjes mogelijk: letters die je 

hoort zoeken, woorden lezen, woorden bouwen, ...  
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 Waar is het? / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - speluitleg, 150 
rode fiches, 4 dieren, 25 kaarten, kopieerblad, huisje (7 delen) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 akro 

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

Domino 1 : lokale voorzetsels: in, in de / het - op - onder / [s.n.]. - 
Schafhausen: Schubi Lermedien AG, 2020. - 1 doos (36 kaarten, 
handleiding). - ISBN: 400-6810135969 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 domi  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 domi 

Met dit dominospel oefen je de voorzetsels in, op en onder. Er zijn 
tien dieren, telkens in 3 verschillende posities. Zoek de dieren bij 
elkaar, leg een kaartje aan met hetzelfde voorzetsel, ... In de 

handleiding worden verschillende spelvormen beschreven.  

Hop Hop! / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2020. - 1 
doos. - ISBN: 401-7-80690-023-2 
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 hoph 

"Hop hop!" is een spel om de zinsbouw en 
grammatica van kinderen te oefenen. Als beloning 
wordt er een toren gebouwd. De handleiding is 
vertaald in 17 talen.  

 

 Such mich! / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2016. - 
handleiding (Duitstalig + vertaling Nederlands), 3 
spelborden, 70 ringen, 4 gekleurde ringenstaanders, 3 
x 10 opdrachtenkaarten, houten 
opdrachtenkaartenhouder, dobbelsteen met drie 
ogen, dobbelsteen met drie kleuren, dobbelsteen met 
6 kleuren, dobbelsteen met twee kleuren en 'trolli' 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 such ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 such 

"Zoek mij" heeft een zeer leuk spelconcept waarbij taalontwikkeling gecombineerd wordt met 
visuele waarneming. De 3 dubbelzijdig bedrukte spelborden tonen een heleboel grappige en 
mooi geïllustreerde situatieprenten. Elke speler krijgt een houder met evenveel ringen op. Je 
kiest één van de opdrachtkaarten (Wie doet...? Waar is...? Waarbij hoort...?) Vervolgens gooi 
je met 2 dobbelstenen die bepalen welke persoon of welk voorwerp moet gezocht worden en 
hoeveel keer. Je legt er telkens een van jouw ringen op. Nadat je ze gevonden hebt, beantwoord 
je de vraag en ben je van die ringen verlost. Wie eerst al zijn ringen kwijt is, wint het spel. Zoals 
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steeds bij de spellen van Trialogo, wordt er een spelsuggestie voorzien, maar is het spel zo 
uitgewerkt dat je er veel meer kanten mee uit kan. De handleiding is Duitstalig met vertaling in 
het Nederlands. Ook de opdrachtkaarten zijn Duits.  

 Dados para crear historias / [s.n.]. - Valencia: Akros, [s.a.]. - 1 
doos (speluitleg, 10 dobbelstenen). - ISBN: 842-6804307701 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 akro  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 akro 
 
Gooi de dobbelstenen en laat je fantasie de vrije loop. Verzin 
verhalen met personen, dieren, voorwerpen en handelingen die 
op de kaart staan afgebeeld. 

 

BlaBlaBla / Héliot. - Frankrijk: Djeco, [s.a.]. - 240 kaarten, 1 
dobbelsteen, handleiding. - ISBN: 307-0-900084-62-9 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 blab  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 blab 

Associaties maken, beelden met elkaar in verband brengen, 
verhalen vertellen... een eenvoudig en leuk spel om discussies op 
gang te brengen. Geschikt vanaf 7 jaar, voor 3 tot 5 spelers.  

 

 Kletskous! Verhalen vertellen en spelen met de stem / [s.n.]. - 
Konstanz: Trialogo, 2020. - 1 doos (handleiding (in 17 talen), 
linnen kletskouszakje, 30 houten rode stenen, grote dobbelsteen, 
kleine dobbelsteen met ogen, 33 speelkaarten). - 
(Taalbevorderend speelplezier). - ISBN: 401-7-80690-029-4 
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.  
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Plappersack! Spielkartensatz : Essen / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2008. - 1 
doos (24 kaarten). - ISBN: 401-7-80681-119-4 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 klet 

Deze kaartenset is een aanvulling op het spel Kletskous, met als thema 
'eten'. Het 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. Van 
oorsprong is dit een Duitstalig spel (Plappersack). 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). Hierdoor 
is het spel uitermate geschikt voor kinderen die stotteren of stemproblemen hebben. Dit spel 
is te gebruiken bij kinderen met een taalontwikkelingsleeftijd vanaf 4 jaar.  

Plappersack! Spielkartensatz : Humor 2 / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2020. - 1 doos (24 
kaarten). - ISBN: 401-7-80681-102-6 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 klet 

Deze kaartenset is een aanvulling op het spel Kletskous, met als thema 'humor' 

Plappersack! Spielkartensatz : mein Körper / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2020. - 1 doos (24 
kaarten). - ISBN: 401-7-80681-110-1 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 klet 

Deze kaartenset is een aanvulling op het spel Kletskous, met als thema 'mijn lichaam'.  

Plappersack! Spielkartensatz : Tagesablauf / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, 2004. - 1 doos (24 
kaarten). - ISBN: 401-7-80681-111-8 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 klet 

Deze kaartenset is een aanvulling op het spel Kletskous, met als thema 'eten'.  

All About Me Sorting Neighborhood Set / [s.n.]. - 
Norfolk: Learning Resources, [s.a.]. - 1 doos 
(handleiding, 6 huizen, 36 poppen) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 sort  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 sort 

36 familie-figuurtjes en 6 huisjes nodigen uit om in tal 
van therapieën te gebruiken: opdrachtbegrip, 
voorzetsels, vergelijkingen, sorteren, tellen, kleuren, 

praten over verschillende soorten families,... De huisjes zijn stapelbaar!  
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Kamishibai story theater : the art of picture telling / Casas, de las; 
Chow. - Westport, Conn.: Teacher Ideas Press, 2006. - ix, 85 p.. - ISBN: 
1-59158-404-3 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.1 kami  
Vindplaats Turnhout: TAAL 6.1 kami 

In dit boek werden 25 volksverhalen uit Azië herschreven. Ze zijn 
geschikt om vertelplaten bij te maken om het dan met de kamishibai te 
vertellen. Het boek biedt achtergrond over het gebruik van de 

kamishibai en concrete tips om het op verschillende niveaus te organiseren.  
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 Klaspakket (mega)mediawijs werkboek : de 
schaal van M / Mediawijs [Brussel]. - Brussel: 
Mediawijs, 2021. - Handleiding, Werkboek 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 mega  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 mega 
Doelgroep: 9-12 j. 
 
Op eigen tempo werken aan mediawijsheid in 
het 5e en 6e leerjaar? Dat kan met het 

(Mega)mediawijs Werkboek. Laat je leerlingen op een speelse manier kennismaken met 
thema's als online identiteit, veilig online, privacy, cyberpesten, influencers, nepnieuws, hoe 
reageren online, kunstmatige intelligentie ... Zet hen creatief aan het werk en laat hen 
bijvoorbeeld zelf een stopmotion filmpje monteren. Wie alle lampjes en sterren verzamelt, is 
een mediawijze klas. De handleiding en werkboekjes kunnen gedownload worden.  

Reclame? wijs! / Boudry; Hermans. - Leuven: imec vzw, 2019. 
- 29 p.. - (Mediawegwijzer; 2019: 2). - ISBN: 1050079418 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 recl  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 recl  
Doelgroep: 9-18 j. 

Je vindt reclame op TV, in kranten, magazines of in het 
straatbeeld … maar ook heel veel online. Reclamemakers zijn echte kraks in het bedenken van 
nieuwe en originele manieren om de consument te bereiken en te overtuigen. Viel het jou al 
op dat je reclame krijgt op basis van je surfgedrag? Die nieuwe vormen van reclame zijn soms 
moeilijker te herkennen, zowel voor volwassenen, als voor kinderen en jongeren. Maar om 
kritisch na te denken over reclame, moet je het net kunnen herkennen. Met de Mediawegwijzer 
Reclame? Wijs! kan je werken aan de reclamewijsheid van kinderen en jongeren. Een 
Mediawegwijzer is een thematisch infomagazine van Mediawijs voor leerkrachten. Voor dit 
magazine werd samengewerkt met AdLit, onderzoeksproject Reclamewijsheid.  

Datawijs onderwijs / Vanwynsberghe; Hermans; Baetens; Boudry; Bonte, 
De. - Brussel: Mediawijs, 2020. - 29 p.. - (Mediawegwijzer; 2020: 3) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 data  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.2 data  
Doelgroep: 9-18 jaar 

URL: https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-datawijs-onderwijs 

Slimme huishoudtoestellen, computers, smartphones, sociale media, 
thermometers, verkeerslichten, ... Ze 'produceren' allemaal data. Weet je door wie, hoe en 
waarom er data wordt verzameld? Of waarom het belangrijk is om kritisch te staan tegenover 

https://mediawijs.be/tools/mediawegwijzer-datawijs-onderwijs
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al deze dataverzameling? Of hoe je zelf aan de slag kan met data? Met de Mediawegwijzer 
Datawijs onderwijs geeft Mediawijs je inzicht in hoe je jongeren datawijzer maakt en tips om 
aan de slag te gaan in je klas. Achterin het magazine vind je verwijzingen naar mediawijze 
lespakketten, websites en apps. De mediawegwijzer is ook digitaal beschikbaar.  
 

 

 EDUbox : wij-zij-denken: leren van mening 
verschillen / VRT NWS. - Brussel: Mediawijs, 
2021. - 1 v.  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 wijz  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 wijz 
Doelgroep: 11-18 j. 
 

 

URL: https://edubox.vrtnws.be/wij-zij-denken/index.html?page=intro 

 
Over sommige onderwerpen lopen de spanningen hoog op, zowel in de klas als daarbuiten. Het 
lijkt dan alsof je alleen een kamp 'voor' en een kamp 'tegen' hebt. Omdat ze te gevoelig liggen, 
vermijd je zulke thema's misschien als leerkracht. De EDUbox Wij-zij-denken laat jongeren in 
de klas oefenen in het omgaan met meningsverschillen. Deze interactieve tool bevat een klein 
stukje theorie, informatieve video's, enkele praktijkoefeningen en een groot discussieformat 
'Samen door één deur', waarin jongeren met elkaar in discussie leren gaan over polariserende 
onderwerpen. Zo krijgen leerlingen stap voor stap meer grip op het wij-zij-denken en staan ze 
sterker in hun schoenen bij moeilijkere onderwerpen. Eén EDUbox kan ingezet worden in een 
groepje van 3 à 5 leerlingen. Met een pakket kunnen ongeveer 20 leerlingen tegelijkertijd aan 
de slag. Als leerkracht kan je dit educatief pakket op twee manieren gebruiken. In de klas 
kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig werken met behulp van digitale fiches op een 
interactieve website. Die fiches zijn gekoppeld aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal. 
Leerlingen kunnen de EDUbox ook individueel doorlopen via de interactieve videoles.  
 

 We moeten allemaal feminist zijn / Adichie, Chimamanda Ngozi; 
Freeman, Mylo. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2021. - 1 v. - ISBN: 
978-94-031-3111-5 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 wemo  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 wemo 
Doelgroep: 5-8 j. 
 
Met We moeten allemaal feminist zijn schreef de Nigeriaanse 
auteur Chimamanda Ngozi Adichie een belangrijk boek over wat het 
betekent om vandaag de dag feminist te zijn. De Nederlandse 
illustrator Mylo Freeman werd geïnspireerd door het boek en 

https://edubox.vrtnws.be/wij-zij-denken/index.html?page=intro
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bewerkte het zodat jonge kinderen het ook kunnen lezen. Samen met hun ouders of leraren 
kunnen jongens en meisjes kennismaken met het begrip feminisme.  

 

 Zing zing zing de wereld rond / Aerts, Jef; Ditshuizen, van. - Amsterdam: Querido, 2020. - 
ISBN: 978-90-451-2493-3 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.4 zing  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.4 zing 
Doelgroep: 3-6 j. 
 
Verzameling eenvoudige liedjes uit alle delen van de wereld die je met jonge kinderen (3 - 6 
jaar) kunt zingen. De liedjes - gezongen en instrumentale versie - kunnen gedownload worden 
met de code in het boek of via de YouTube-link in deze beschrijving. Bij elk liedje staan 
sfeervolle illustraties. De grappige en fantasievolle verhalen in het boek werden geïnspireerd 

door de liedjes en illustraties.  

 

 Het huis van Jordy / Janssen, Kolet; Algoet; 
Verplancke, Klaas. - Brussel: Samen Tegen armoede, 
2020. - 1 farde (10 vertelplaten, didactische 
verwerking) 
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 huis  
Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 huis 
Doelgroep: 3-6 j. 
 
Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn 

verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een 
kwetsbaar gezin. Aan de hand van dit lespakket kan je het thema armoede bespreekbaar maken 
bij de allerjongsten. Het hoofdthema is wonen, één van de levensdomeinen uit het 
armoedeweb. Verder zijn er vijf subthema's uitgewerkt, gaande van wonen en buren over 
slapen tot ruilen en lenen. Elk subthema heeft een ruim aanbod aan activiteiten. De handleiding 
is een inhoudelijke bundel om de bredere problematiek van kansarmoede te bespreken en in 
de kijker te zetten, aangevuld met leuke methodieken.  
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Dylan deelt [kamishibai-verhaal] / Kevelaerts; 
Bossche, Van den. - Leuven: MOS, 2016. - 12 
vertelplaten 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 dyla  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 dyla 
Doelgroep: 5-8 j. 
 
MOS ontwikkelde een reeks kamishibai-verhalen 
rond duurzame ontwikkeling (thema's: opwarming 

van de aarde, delen, water, voedselkilometers, ...). De vertelplaten zijn te gebruiken vanaf de 
eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar. Doorheen elk verhaal helpen sleutelvragen 
en tips jou om duurzame ontwikkeling toe te passen in de klas. 'Dylan deelt' gaat over delen en 
anders zijn. Dit verhaal sluit aan bij het educatief pakket 'Ik deel'.  

 Jommeke : de plasticjagers / Delzenne; Nys. - Antwerpen: Ballon, 2020. - 
48 p.. - ISBN: 978-94-6210-743-4 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 jomm  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 jomm 
Doelgroep: 7-12 j. 
 
In dit 300-ste Jommeke-album gaat Jommeke de strijd aan tegen het 
overbodige plastic dat onze rivieren en oceanen teistert. Samen met 
professor Gobelijn wil hij een nieuwe plastic walvis ontwerpen, die plastic 

omzet in energie. Terwijl Gobelijn naarstig aan zijn nieuwe uitvinding werkt, organiseert 
Jommeke in Zonnedorp acties om afval te recycleren. Daarbij krijgt hij ook de hulp van de 
organisatie DEME, die zich overal ter wereld engageert om de strijd met plastic op een 
innovatieve en grootschalige manier aan te pakken.  

Mier heeft een probleem [kamishibai-verhaal] / 
Kevelaerts; Joye. - Leuven: MOS, 2017. - 10 
vertelplaten 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 mier  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 mier 
Doelgroep: 3-8 j. 
 
MOS ontwikkelde een aantal "KaMOShibai"-verhalen 
rond duurzame ontwikkeling. In dit verhaal heeft mier 

een lekkere kers gevonden. Mier wil de kers naar huis brengen, maar in zijn eentje lukt dat niet. 
Het verhaal is geschikt voor kleuters en leerlingen van het 1e leerjaar. Het wordt ondersteund 
door sleutelvragen en tips die aanzetten tot acties om de school te verduurzamen. Daarbij maak 
je de leerlingen warm om te delen en scherpt het de sociaal-emotionele vaardigheden aan 
(samen bereiken we meer). De Kamoshiwijzer op de website van MOS biedt verdere 
ondersteuning voor het inzetten van het verhaal in de klas.  
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 Donut grow / Speltincx. - Antwerpen: Spoor ZES, 2020. - 39 p. 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 donu  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.1 donu 
Doelgroep: 13-18 j. 
 
'Donut Grow' bestaat uit twee delen: een spel om je ideale wereld uit te 
bouwen en een methodiek om te reflecteren over de impact van jouw 
speluitkomst op de wereld. Tijdens het spel komen jongeren voor 
moeilijke keuzes te staan. Kies je voor je eigen belang of kijk je toch naar 

het grotere plaatje? Ontdek samen met jongeren wat de donuteconomie inhoudt en hoe ieder 
van ons een rol speelt in het bereiken van een duurzame samenleving. Het spel is bedoeld voor 
+14-jarigen en je kan het zowel in de jeugdbeweging als in de klas spelen.  

Fairo kit : fairtrade@school : educatief pakket / [s.n.]. - Brussel: 
Fairtrade Belgium, 2016. - doos met 1 lesmap, 1 Fairo-spelbord, 5 
pionnenschijfjes, 20 paspoortjes, 8 lesfiches, 8 x 15 kenniskaarten, 8 
marktkaarten, 1 instructiefiche, 3 stickers, 2 steekkaarten Fairtrade, 1 
liedjesposter 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.2 fair  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.2 fair  
Doelgroep: 9-12 j. 
 

Met dit pakket kan je leerlingen in de hoogste graden van de lagere school laten kennismaken 
met Fairtrade. Ze leren waar eerlijke handel voor staat, waarom het zo belangrijk is om de 
boeren een eerlijk loon te geven voor hun werk én wat ze zelf kunnen doen om hier aan bij te 
dragen. Daarnaast ontdekken ze spelenderwijs waar onze voeding vandaan komt. In het pakket 
vind je o.a.: het Fairo spel waarbij leerlingen in de huid kruipen van verschillende actoren 
wereldwijd en fairtrade producten verzamelen; een lesmap met diverse klasopdrachten en 
lesfiches over fairtrade producten uitgelegd adhv de Fairo's (Seppe Zoet, Choco Chico, Hanna 
Banana, Staf Sap, Koen Katoen, Rosie Rose, Koffie Lowie, Lady Thee); paspoortjes om Fairtrade 
wereldburger te worden; steekkaarten om samen met je leerlingen kritisch na te denken over 
eerlijke handel. Je kan het pakket aanvragen (voorraad beperkt) of het materiaal downloaden 
op de website.  

 Reus Gommaar is boos [kamishibai-verhaal] / 
Kevelaerts; Ramos. - Leuven: MOS, 2017. - 11 
vertelplaten 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.5 reus  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.5 reus  
Doelgroep: 5-10 j. 
 
MOS ontwikkelde een aantal "KaMOShibai"-verhalen 
rond duurzame ontwikkeling. In dit verhaal is 

Gommaar, een reus van een windmolen, boos omdat de mensen zoveel energie verspillen. Het 
verhaal is geschikt voor kinderen van de 3e kleuterklas t/m het 3e leerjaar. Het wordt 
ondersteund door sleutelvragen en tips (o.m. een STEM-activiteit rond windmolens) die 
aanzetten tot acties om de school te verduurzamen. Daarbij maak je de leerlingen warm om 
energie te besparen.  
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Een boom vol licht / Antjon. - Gentbrugge: 
Katie Antjon, 2017. - 21 p.. - (De klas van 
IMMI; 2017: 2). - ISBN: 978-90-829491-9-3 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 immi  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 immi 

Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun 
juffen in de praktijk van de superdiversiteit. In 
elk boekje worden eerst de hoofdfiguren Irina, 

Muhammed, Ilona en Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of activiteit aan bod. In 
dit boekje Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in de praktijk van de 
superdiversiteit. In elk boekje worden eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, Ilona en 
Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of activiteit aan bod. In dit boekje maken de 
peuters kennis met de eindejaarsfeesten Chanoeka en Kerstmis.  

 Een kleurig schilderij / Antjon. - Gentbrugge: Katie Antjon, 2017. - 21 p.. - (De klas van IMMI; 
2017: 1). - ISBN: 978-90-829491-4-8 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 immi  

Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 immi 

Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in 
de praktijk van de superdiversiteit. In elk boekje worden 
eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, Ilona en 
Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of 
activiteit aan bod. In dit boekje gaan de peuters 
schilderen. Hoe kunnen ze dat doen? En wat doen ze na 
het schilderen? Handen wassen!  

 GROOT bezoek / Antjon. - Gentbrugge: Katie Antjon, 
2017. - 21 p.. - (De klas van IMMI; 2017: 3). - ISBN: 978-90-829491-8-6 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 immi  

Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 immi 

Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in 
de praktijk van de superdiversiteit. In elk boekje 
worden eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, Ilona 
en Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of 
activiteit aan bod. Dit boekje gaat over het bezoek van 
Sinterklaas en de veelkleurige Pieterbaas.  
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 Lekker koken / Antjon. - Gentbrugge: Katie Antjon, 
2017. - 21 p.. - (De klas van IMMI; 2018: 1) 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 immi  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 immi 

Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in 
de praktijk van de superdiversiteit. In elk boekje worden 
eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, Ilona en 
Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of 

activiteit aan bod. In dit boekje Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in de 
praktijk van de superdiversiteit. In elk boekje worden eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, 
Ilona en Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of activiteit aan bod. In dit boekje 
komt de mama van Fatma een typisch gerecht klaarmaken in de klas. De kinderen mogen 
natuurlijk helpen.  

 Lekkere boterhammen / Antjon. - Gentbrugge: Katie 
Antjon, 2017. - 21 p.. - (De klas van IMMI; 2017: 4). - 
ISBN: 978-90-829491-7-9 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 immi  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 immi 

Boekje uit de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in 
de praktijk van de superdiversiteit. In elk boekje worden 
eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, Ilona en 

Mamadou voorgesteld. Daarna komt een thema of activiteit aan bod. In dit boekje Boekje uit 
de IMMI-reeks voor peuters en hun juffen in de praktijk van de superdiversiteit. In elk boekje 
worden eerst de hoofdfiguren Irina, Muhammed, Ilona en Mamadou voorgesteld. Daarna komt 
een thema of activiteit aan bod. Dit boekje gaat over de lunch. Eén van de boterhamdozen is 
leeg. Samen met de peuters gaat juf naar de Turkse bakker om brood en naar de slager om 
kaas.  

De fantastische familie Zapato / Brouant. - Amsterdam: Boycott, 
2020. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-94-92986-21-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 fant  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6 fant 

De familie Zapato is een circusfamilie boordevol talenten die ze in 
dit boek voorstellen. Iedereen in de familie is een geboren 
circustalent: de ene kan goochelen en de andere kan de toekomst 
voorspellen. Alleen de dochter in de familie kan niets. Ze kan niet 

jongleren en al helemaal niet paardrijden. Of toch? Dit prentenboek met een magische folie die 
de circusacts tot leven laat komen gaat over zelfbeeld en je eigen talent ontdekken.  
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Opgekikkerd! / [s.n.]. - Wassenaar: De Coole Kikker, 2014. - 
informatiefiche, 2 rode dobbelstenen, spelbord met pijl en 
bevestigingsrondje, 6 pionnen, 80 kaartjes 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 opge  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.1 opge 

Dit bordspel is bedoeld voor faalangstige kinderen vanaf 7 jaar. Met het 
spel leren ze de faalangstige-, pieker- en dwanggedachtes uit de 
donderwolkjes te veranderen in opkikkertjes. 'Opgekikkerd!' is de 

herziene versie van het spel 'In de put - uit de put'.  

 Leer te durven! / Simon; Bögels. - Tielt: Lannoo, 2013. - 2 v.. - ISBN: 978-
94-014-1168-4. - ISBN: 978-94-014-1167-7 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 leer  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 leer 

Deze trainershandleiding en werkboek beschrijven de groepstraining 'Leer 
te durven!" waarin kinderen met angstklachten samen leren om 
angstgedachten op te sporen, te onderzoeken en te vervangen door 
helpende gedachten. Vervolgens wordt er in de training ook gewerkt aan 

een stappenplan om specifieke angsten stap voor stap te overwinnen. Tussendoor zijn er ook 
ontspanningsoefeningen, oefeningen op 'nee' zeggen, en huiswerkodrachten om thuis verder 
te oefenen.  

 De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend / Kooijman; Timp. - 
Wassenaar: De Coole Kikker, 2016. - handleiding (88 p.), werkboek (59 
p.). - ISBN: 978-90-812473-4-4. - ISBN: 978-90-812473-5-1 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 deco  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 deco 

De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend is een werkboek voor 
kinderen die sociaal vaardiger wil worden, en voor wie het eventueel 
minder goed lukt om in groep sociale vaardigheden te trainen. Het 

werkboek kan helpen om kinderen één-op-één te begeleiden als coach, therapeut, 
zorgleerkracht of leerlingenbegeleider. De methodiek probeert een vertrouwde en veilige 
omgeving te creëren voor het kind om de eerste stappen van sociaal gedrag te nemen onder 
begeleiding als voorbereiding om goed te leren omgaan met leeftijdgenoten. De 
gebruiksaanwijzing van deze training wordt beschreven in de Handleiding voor de therapeut. 
Deze bevat een korte inleiding rond de socio-emotionele ontwikkeling, enkele handreikingen 
rond begeleidershouding en het gebruik van het werkboek, een draaiboek per sessie (10), en 
enkele bijlagen.  
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Het coole kikker boek / Kooijman. - Wassenaar: www.decoolekikker.nl, 
2010. - 120 p.. - ISBN: 978-90-812473-2-0. - ISBN: 901751255 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 cool  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 cool 

Het Coole Kikker boek geeft kinderen tips en advies om een Coole Kikker 
te zijn. Een Coole Kikker kan goed met andere kinderen omgaan, maar 
komt ook voor zichzelf en voor anderen op en laat zich niet op de kast 
jagen door plagen of pesten. Wat doe je als een kind je uitscheldt? En als 

je ziet dat een ander kind gepest wordt? Hoe pak je het aan als je vrienden wilt maken? Op 
deze vragen tracht het boek antwoord te bieden aan de hand van waargebeurde situaties . 

 Ik kies voor zelfcontrole / Boo, De; Liber. - Amsterdam: SWP, 2013.. - 
ISBN: 978-90-8850-488-4. - ISBN: 978-90-8850-489-1. - ISBN: 978-90-
8850-525-6 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 ikki  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.5 ikki 

'Ik kies voor zelfcontrole' is een training voor kleine groepen kinderen 
(8 tot 12 jaar) die specifieke gedragsproblemen hebben zoals agressief 
gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid. Het zijn 

kinderen die vaak in conflict komen met anderen. De training vindt plaats op school tijdens 
schooltijd omdat school voor kinderen een vertrouwde omgeving is waarin zij veel tijd 
doorbrengen. Door te werken in een eigen werkboek met opdrachten, oefeningen en handige 
weetjes krijgen kinderen meer inzicht in en controle over eigen emoties en gedrag. De 
leerkracht wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van zijn of haar leerlingen en 
krijgt handvatten voor het motiveren, steunen en begeleiden bij het ontwikkelen van nieuw 
gedrag. Ook de ouders worden gedurende de training op de hoogte gesteld over de 
vorderingen en mogelijke ondersteuning van hun kind.  

 Meer zelfcontrole, minder boos / Liber; Boo, de. - Amsterdam: 
Uitgeverij SWP, 2018. - 141 p.. - ISBN: 978-90-8850-715-1. - ISBN: 
978-90-8850-714-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 meer  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.5 meer 

Deze training is ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 14 jaar, afhankelijk 
van het ontwikkelingsniveau (zowel didactisch als sociaal-emotioneel), 
die specifieke gedragsproblemen vertonen zoals boos en agressief 

gedrag, ongehoorzaamheid, brutaliteit en opstandigheid. De training werkt met 
filmfragmenten waarin zowel negatieve als positieve rolmodellen zijn verwerkt en die zo nauw 
mogelijk proberen aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen. Bij de training hoort een 
actieboek waarin kinderen kunnen werken met opdrachten, oefeningen en handige tips die zijn 
aangepast aan hun niveau met als doel meer inzicht in en controle over eigen emoties en 
gedrag te verkrijgen. De kern van de training bestaat uit cognitieve gedragstherapeutische 
methodieken en richt zich op het verbeteren van de sociale informatieverwerking.  
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 Weet jij wat autisme is? Leer alles over kinderen met autisme / Sabin; 
Barbas. - Zoetermeer: Uitgeverij Pica, 2018. - 56 p.. - ISBN: 978-94-
92525-22-2. - ISBN: 978-94-92525-23-9 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 weet  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.1 weet 

Met dit doeboek krijgen kinderen vanaf 8 jaar meer inzicht in de 
diagnose van autisme bij bijvoorbeeld een klasgenootjes, vriendje, 
broer of zus. Via korte teksten, afbeeldingen en oefeningen wordt 

uitgelegd wat autisme is en hoe het is om autisme te hebben. Zo krijgt de lezer meer inzicht in 
de stoornis en leert men hier zo rekening mee te houden. Het boek kan klassikaal of individueel 
ingezet worden. Op de website van uitgeverij pica kan je een gratis gids met lestips en 
suggesties terugvinden.  

Gewoon een beetje anders dan de rest : een lees- en 
werkboek voor kinderen met autisme en hun 
omgeving / Linden, Van der. - Amsterdam: Aldo, 
2019. - 40 p.. - ISBN: 978-94-92600-24-0 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 gewo  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 gewo 

Dit lees- en verwerkingsboek wil een kind met 
autisme en zijn/haar naaste omgeving op 

verschillende manieren tot meer (zelf)inzicht brengen. Het verhaal over Stan geeft een inkijkje 
in het dagelijks leven van een kind met autisme. Daarnaast stimuleren de reflectievragen op 
een ongedwongen manier een gesprek tussen het kind en een volwassene. Het boek is een 
instrument om autisme bespreekbaar te maken voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun 
omgeving. Het biedt ook personaliseerbare tips voor leerkachten en klasgenoten.  

Lezen en schrijven / Guillain. - Etten-Leur: Ars Scribendi Uitgeverij, 
2013. - 32 p.. - (Kies een beroep met; 2013: 3). - ISBN: 978-90-5566-
827-4 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.8 kies  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.8 kies 

De boeken in de serie Kies een beroep met ... laten kinderen 
kennismaken met veel verschillende beroepen. In elk boek staat een 
bepaalde interesse centraal. In dit boek staan allerlei boeiende 
beroepen die alles met lezen en schrijven te maken hebben. Lees hoe 

volwassen mensen hun liefde voor lezen en schrijven gebruiken om bijzondere verhalen te 
schrijven. Maar ook hoe ze met elkaar overleggen en samenwerken en daar heel veel plezier in 
hebben. 7 
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Wetenschap / Guillain. - Etten-Leur: Ars Scribendi Uitgeverij, 2013. - 
32 p.. - (Kies een beroep met; 2013: 2). - ISBN: 978-90-5566-828-1 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.8 kies  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.8 kies 

De boeken in de serie Kies een beroep met ... laten kinderen 
kennismaken met veel verschillende beroepen. In elk boek staat een 
bepaalde interesse centraal. In dit boek staan allerlei boeiende 
beroepen die alles met wetenschap te maken hebben. Lees hoe 

volwassen mensen hun liefde voor wetenschap gebruiken bij het onderzoeken van de aarde. 
Maar ook hoe ze bezig zijn met ontdekkingen en daar heel veel plezier in hebben.  

 Wiskunde / Guillain. - Etten-Leur: Ars Scribendi Uitgeverij, 2013. - 32 
p.. - (Kies een beroep met; 2013: 1). - ISBN: 978-90-5566-825-0 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.8 kies  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.8 kies 

De boeken in de serie Kies een beroep met ... laten kinderen 
kennismaken met veel verschillende beroepen. In elk boek staat een 
bepaalde interesse centraal. In dit boek staan allerlei boeiende 
beroepen die alles met rekenen en wiskunde te maken hebben. Lees 

hoe volwassen mensen hun liefde voor wiskunde gebruiken om geld goed te beheren. Maar 
ook wonderbaarlijke producten ontwerpen en daar heel veel plezier in hebben.  

 

 BOOOST! Spel voor tieners over de puberteit / Follaets; Luts; 
Vanderlooy. - Antwerpen: Pimento vzw, 2018. - 1 doos 
(handleiding, spelbord, dobbelsteen, 6 pionnen, 6 
humeurmeters, 23 vraagkaarten, 32 discussiekaarten, 16 
opdrachtkaarten). - ISBN: 978-94-91850-29-5. - ISBN: 
1113801498 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 booo  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 booo 

Booost! is een spel over de puberteit voor kinderen en jongeren van elf tot en met veertien 
jaar. Via het spel krijgen ze inzicht in hun eigen vaardigheden, attitudes en kennis op het vlak 
van dit thema. Met dit spel leren jongeren te communiceren over de volgende thema's: 
weerbaarheid imago, seksualiteit, relaties, veranderingen aan het lichaam, online gedrag. 
Concreet gaan deelnemers in het spel op wandel door de stad en ontdekken allerlei informatie 
over de puberteit via de vraag-, opdracht- en discussiekaarten. Winnen doe je door het humeur 
van je personage te boosten.  
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Sensoa vlaggensysteem voor volwassenen : bespreekbaar maken van 
seksueel (grensoverschrijdend) gedrag / Frans. - Antwerpen: Garant, 
2021. - 298 p.. - ISBN: 978-90-441-3806-1 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 sens  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 sens 

Het Vlaggensysteem voor volwassenen maakt seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. Het boek is geschikt voor 
professionals die in diverse sectoren met volwassen cliënten werken. 

Bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum, instelling voor mensen met een beperking, 
ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, asielcentra, psychiatrie, culturele sector, vrije tijd 
en sport, ... De methodiek is bedoeld om als professional te gebruiken op 3 niveaus: het niveau 
van de cliënt, het niveau van het team en de professional en tenslotte het niveau van de 
organisatie. Op de website vind je aanvullend materiaal.  

R-sense : vormingspakket over samenleven, relaties en seksualiteit 
voor nieuwkomers / Buyck; Day; Peeters. - Antwerpen: Sensoa, 
2020. - 1 kaft (handleiding 94 p., 14 platen A3, 105 platen A4, 1 
laken man, 1 laken vrouw, 144 gekleurde kaarten) 
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 r-sen  
https://www.sensoa.be/materiaal/r-sense-vormingspakket  
 

Dit vormingspakket voor bewoners in asielcentra wil nieuwkomers 
inzicht geven in de Belgische samenleving, basisinformatie geven over seksuele 
gezondheidsthema’s en hen leren seksueel getint gedrag in te schatten. Het pakket is 
opgebouwd rond 3 modules: Samenleven in België, Relaties en grenzen, Lichaam en 
seksualiteit. Volgende thema's komen aan bod: geslachtsorganen, anticonceptie, seksualiteit 
en relaties, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), weerbaarheid en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Het vormingspakket bevat veel beeldmateriaal ter ondersteuning 
van de didactische inhoud.  

 

https://www.sensoa.be/materiaal/r-sense-vormingspakket
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 #nofilter : ontwikkel jouw digitale vaardigheden en kom in actie 
tegen online eenzaamheid / Stichting FutureNL [Den Haag]. - Den 
Haag: Stichting Future.nl, 2021. 
URL: https://bit.ly/2RP6hni 

De coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren zich steeds eenzamer 
voelen en mentale klachten ontwikkelen. Er is daarom een 
lespakket ontwikkeld voor onderbouw voortgezet onderwijs tegen 

'online eenzaamheid'. Met dit lespakket voor digitaal burgerschap vergroten ze hun digitale en 
persoonlijke vaardigheden. In zes lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde: geluk, 
verbinding & eenzaamheid, koppeling online-offline leven, ontdekken eigen talent en met een 
challenge in actie komen. 

  
Algemene Nederlandse spraakkunst : ANS / Nederlandse 
Taalunie. : Nederlandse Taalunie, 2021. 
URL:  https://e-ans.ivdnt.org/ 

Deze derde versie van de Algemene Nederlandse 
Spraakkunst (ANS) is de opvolger van de eerste twee edities 
(Wolters-Noordhoff 1984, Martinus Nijhoff en Wolters 
Plantyn 1997). De ANS wil een zo volledig mogelijke 

beschrijving geven van de grammaticale aspecten van het hedendaagse Standaardnederlands, 
die bedoeld is voor een breed publiek van grammaticaal geïnteresseerden en dus niet 
uitsluitend – en ook niet in de eerste plaats – voor gespecialiseerde taalkundigen. De gebruiker 
voor wie de ANS bedoeld is, kan een anderstalige zijn die al enig Nederlands kent, iemand die 
als moedertaal een Nederlands dialect spreekt of een spreker van de standaardtaal die zijn 
eigen taalgebruik of dat van anderen wil toetsen aan de geboden beschrijving – of die gewoon, 
om welke reden dan ook, op zoek is naar betrouwbare en geactualiseerde informatie over 
Nederlandse grammatica die op een toegankelijke manier wordt aangeboden. De ANS bestaat 
uit vier grote delen: 'Het woord', 'De constituent', 'De zin' en 'Algemene verschijnselen'. Het 
deel over 'Het woord' bevat een algemene inleiding, een klankleer en een beschrijving van de 
traditioneel onderscheiden woordsoorten. De syntactische aspecten van de grammatica 
komen aan de orde in de overige delen. Deel 2 behandelt de constituenten. In dat deel wordt 
een beschrijving gegeven van de mogelijkheden om woorden te combineren tot een bepaald 
geheel en van de onderlinge volgorde van de woorden binnen zo'n geheel. Het derde deel 
handelt over de zin. Een vierde deel behandelt verschijnselen die op verschillende niveaus van 
de grammatica een rol spelen, zoals nevenschikking en samentrekking, modaliteit, negatie, 
enzovoort. De ANS wordt de komende tijd uitgebreid voor scholieren, studenten en docenten.  

https://bit.ly/2RP6hni
https://e-ans.ivdnt.org/
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Verschillende stromingen van wereldburgerschapseducatie / 
Giraud. - Brussel: Enabel, 2021. - 5 p.. - (Global citizenship 
education : issue paper; 1) 
URL: https://bit.ly/3goAcuB 

De eerste Issue paper van het kenniscentrum Kruit en haar 
Franstalige evenkie Annoncer La Couleur behandelt de 
verschillende hedendaagse stromingen van 

wereldburgerschapseducatie. Deze kunnen grosso modo verdeeld worden in vier groepen: 
neoliberale stromingen, liberale stromingen, kritische stromingen en postkritische stromingen. 
De publicatie is ook raadpleegbaar in het Frans en Engels. 

 De verhouding tussen wereldburgerschapseducatie en educatie 
voor duurzame ontwikkeling / Kruit. - Brussel: Enabel, 2021. - 6 
p.. - (Global citizenship education : issue paper; 2) 
URL: https://bit.ly/3veyeCC 

De SDG's of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen schuiven 
wereldburgerschapseducatie (WBE) en educatie voor duurzame 

ontwikkeling (EDO) naar voor als de ideale kaders om globale uitdagingen binnen te brengen in 
de klas. Door hun toenemende populariteit klinkt steeds vaker de vraag wat deze begrippen 
precies verbindt en onderscheidt. Deze tweede Issue paper van het kenniscentrum Kruit en 
haar Franstalige evenkie Annoncer La Couleur gaat hierop in.  

 
 De vlog van Fée / Brussel: Ketnet, 2021. 
URL: https://www.ketnet.be/kijken/d/de-vlog-van-fee 

Wat als een Joods meisje tijdens WO II geen dagboek had, 
maar een vlogcamera? De tiendelige historische fictiereeks 
De vlog van Fée vertelt het waargebeurde verhaal van een 
Joods meisje dat opgroeit in Antwerpen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. De serie kan bekeken worden op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Elke aflevering 
duurt 5 minuten. Bij de serie ontwikkelde Kazerne Dossin een lespakket voor de derde graad 
lager onderwijs passend binnen de eindtermen.  

Leermodules De vlog van Fée / Kazerne Dossin [Mechelen]. - 
Brussel: Ketnet, 2021. 
URL: https://bit.ly/3izNMhm 

Deze leermodules zijn gemaakt bij de historische fictiereeks De 
vlog van Fée. Aan de hand van deze modules kunnen kinderen 
van de derde graad lager onderwijs meer te weten komen over 

de situatie waarin Fée zich bevindt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De modules dagen 
kinderen uit hun kennis, attitudes en vaardigheden aan te scherpen en bieden steun en 
bijkomende omkadering voor emoties. Elke leermodule bestaat uit verschillende oefeningen 
met filmpjes, quizvragen, sleepoefeningen, doe-opdrachten en veel meer. 

https://bit.ly/3goAcuB
https://bit.ly/3veyeCC
https://www.ketnet.be/kijken/d/de-vlog-van-fee
https://bit.ly/3izNMhm
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Digitaal burgerschap : doorpakken op digitalisering / saMBO-
ICT, 2020. 
URL: https://bit.ly/3zeHvhj 

De Nederlandse MBO-sector wil met het programma 
'Doorpakken op digitalisering' bijdragen tot levenslang leren 
voor álle lerenden door ondersteuning te bieden m.b.t. 
digitalisering. Op de website wordt dieper ingegaan op 

verschillende thema's. Bij het thema digitaal burgerschap lees je meer over het integreren van 
digitaal burgerschap in je onderwijs, het belang van dit thema en krijg je heel wat tips, 
praktijkvoorbeelden en lesmaterialen aangereikt om aan de slag te gaan.  

 
GIDS : Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School / 
Gent, Stad. Departement Onderwijs, Opvoeding en 
Jeugd. Onderwijscentrum. - Gent: Onderwijscentrum 
Gent, 2021. 
URL: https://bit.ly/3vcnnZN 

Deze online GIDS loodst je door het ruime 
diversiteitsaanbod voor schoolteams, leerkrachten en 

leerlingen. Je vindt er workshops, vormingen, tools, lesmateriaal, informatie… rond de vele 
dimensies van diversiteit. Het totale aanbod kan gefilterd worden op inhoud, doel, focus, soort, 
onderwijsniveau en doelpubliek.  

 
 

GoodSchool DigiTool : de school als duurzame mini-
samenleving / Sonneveld. - [S.l.]: GoodPlanet Belgium, 
2021. 
URL:  https://www.goodplanet.be/nl/goodschool-
digitool/ 

Met de GoodSchool DigiTool verzamelen scholen 
gegevens over afval, energie, water, mobiliteit en/of 

voeding. De cijfers worden op een eenvoudige, ludieke en kindvriendelijke manier 
weergegeven in het platform: Hoeveel koeien (gewicht) aan restafval worden er jaarlijks 
opgehaald op school? Leerkracht en leerlingen kunnen samen data verzamelen, de gegevens 
op een leuke manier analyseren en vervolgens duurzame acties op maat van de school 
bedenken. Naast het educatieve aspect is deze tool een innovatief monitoringsplatform, o.a. 
gekoppeld met EnergieID, het meest gebruikte energie-monitoringsplatform in België. 
Gegevens worden doorheen de jaren bewaard en geanalyseerd. Ook een vergelijking met 
andere scholen zit ingebouwd. Kortom, zeer waardevolle gegevens die je school bijvoorbeeld 
kan inzetten bij toekomstige technische of structurele ingrepen. Om de tool te gebruiken, maak 
je een account aan. Nadat de gegevens verzameld zijn, kan je een actie kiezen voor minder 
afval, water- en energieverbruik, schonere lucht en een gezonder en duurzamer 
voedingsbeleid.  
 

https://bit.ly/3zeHvhj
https://bit.ly/3vcnnZN
https://www.goodplanet.be/nl/goodschool-digitool/
https://www.goodplanet.be/nl/goodschool-digitool/
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 Leeraanbod polarisatie en radicalisering voor 
(jeugd)professionals / Platform Jep. : Platform Jep, 
2021. - 35 p. 
URL: https://bit.ly/3gslEds 

Het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het 
gebied van de preventie van polarisatie en 
radicalisering is divers. Workshops, trainingen, e-

learning, maar ook consultaties, magazines, intervisie en casusbesprekingen. Deze gids biedt 
een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen van Platform JEP, Stichting School & 
Veiligheid (SSV), Landelijk Steunpunt Extremisme, Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(KIS) en Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Navigeren door het 
leeraanbod is eenvoudig, zodat je snel vindt waarnaar je op zoek bent, wat past bij jouw profiel 
of dat van je organisatie en bij welke aanbieder je het beste terecht kunt. Of je nu een 
(jeugd)professional bent die zelf aan de slag wil, een docent die advies op maat nodig heeft, of 
een ketenpartner die interesse heeft in het volgen van een training. De gids beschrijft het 
Nederlandse aanbod maar kan ook nuttig zijn voor Vlaamse (jeugd)professionals.  
 

 You've got the power : game en lessen over de 
energietransitie / Podium [Utrecht]. : Eneco, 2019. 
URL: https://youvegotthepower.nl/ 

We streven naar een wereld waar de energievoorziening 
100% duurzaam is. Maar hoe zorgen we voor deze 
energietransitie, wie heeft daar een rol in en hoe 
verandert dit de maatschappij? Met de serious game 

You’ve got the power kunnen leerlingen in de bovenbouw havo/vwo en studenten op het MBO 
met dit actuele onderwerp aan de slag. Met You’ve got the power ervaren leerlingen en 
studenten de impact van de keuzes die partijen maken die betrokken zijn bij de energietransitie. 
Het materiaal bestaat uit een downloadbare docentenhandleiding, een voorbereidende les (1 
uur), de Serious game (ca. 2 uur), een afsluitende les (1 uur), korte clips, een quiz, klassikale 
brainstorm en discussie, verwerkingsopdrachten en presentaties van leerlingen. De game en 
lessen zijn gericht op de vakken economie, aardrijkskunde, maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen. Het materiaal is inzetbaar als vakoverstijgend project, maar kan 
ook binnen de afzonderlijke vakken gebruikt worden. 

https://bit.ly/3gslEds
https://youvegotthepower.nl/
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