1

2

............................................................................................................................................... 2
....................................................................................................................... 3

............................................................................... 21
................................................................................................................................ 25
.................................................................................................................................................................. 26
Kleuteronderwijs .......................................................................................................................................... 26
........................................................................................................................................ 27
................................................................................................................................ 30
........................................................................................................................... 31
.................................................................................................................................... 31
....................................................................................................................................... 32
.................................................................................................................................................. 33
........................................................................................................................................... 33
.............................................................................................................................. 36
............................................................................................................................................................... 42
.................................................................................................................... 46
Burgerschap ................................................................................................................................................. 46
......................................................................................................................................... 47
.................................................................................................................................. 48
.......................................................................................................................................................... 49
................................................................................................................................................... 50
......................................................................................................................................... 52
........................................................................................................................... 57
.......................................................................................................................... 58
........................................................................................................................................... 61
................................................................................................................................................... 65

3

Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld / Berding, Joop. Antwerpen: Cyclus, 2019. - 212 p.. - ISBN: 978-90-8575-083-3: 22,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 1 opvo
Is de deugd van het geduld uit de opvoeding en uit het onderwijs aan het
verdwijnen? Vanuit deze vraag, waarin een zorg wordt verwoord, verkent
Joop Berding de vele betekenissen van geduld en zijn tegenbeeld
ongeduld. De taalkunde, de theologie en de filosofie bieden inzichten. Ook
de praktijk komt aan de orde én aan het woord, in verhalen over opvoeding
en onderwijs en in diepte-interviews met ouders en leraren.
De vijf interactiestappen voor leren / Bos, Wim; Steegenga,
Jannie. - Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2018. - 131 p.. ISBN: 9789077866382: 20,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 5 5int
LinQue Consult ontwikkelde een model dat de kansen voor
effectief leren vergroot. Het model is gebaseerd op
verschillende
onderwijskundige
theorieën
en
praktijkervaringen. De focus ligt op leerbevorderende
interventies die leerlingen doelgericht en actief laat leren.
De vijf interactiestappen kunnen niet alleen toegepast worden in lessituaties maar zijn
toepasbaar in alle situaties waar interactie over leren een rol speelt. Naast de vijf
interactiestappen worden 4 dimensies onderscheiden waarop leren plaats kan vinden.
Daardoor kun je bijvoorbeeld de 21-eeuwse vaardigheden een plaats geven en actief in je les
integreren, omdat je het bewust kunt koppelen aan leerdoelen. Dit geldt ook voor kwaliteiten
en talenten van leerlingen. Die dimensies zorgen er voor dat leerdoelen breder worden dan
alleen vakkennis.
Alles op een rij ... : praktische handreikingen uit onderzoek voor het
basisonderwijs I / Jelier, Winnifred. - Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017.
- 66 p.. - ISBN: 978-90-77866-42-9: 12,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 5 alle
Praktische adviezen voor leerkrachten basisonderwijs op basis van ruim
vijftien jaar onderwijsonderzoek in Nederland. Hoe geef je effectieve
feedback? Hoe krijg je grip op begrijpend lezen en ga je aan de slag met
schooltaal? Wat is effectief rekenonderwijs? Hoe bevorder je
ouderbetrokkenheid? Elk hoofdstuk is voorzien van een literatuurlijst en online bronnen. Aan
het eind van ieder hoofdstuk vind je praktische handreikingen.
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Assessing Proficiency in the world language classroom / Herman, Eric. Arizona: TPRS Books, 2017. - 48 p.. - ISBN: 9781603722131
Vindplaats Antwerpen: dg 5 asse
In dit korte boekje wordt gefocust op evaluatie die vertrekt vanuit
communicatieve taallessen. De auteur schetst een kader: welke evaluatie is
dominant in het vreemdetalenonderwijs? Wat is de invloed van
communicatieve lessen op evaluatie van spelling, grammatica of taaltaken?
Daarnaast biedt de auteur een beperkt aantal evaluatietools waarmee je
formatief kan evalueren in een communicatieve context.
Flip it! : strategies for the ESL classroom / Lockwood, Robyn Brinks. Verenigde Staten: The university of Michigan Press, 2014. - xvii, 108
pages. - ISBN: 2015413545. - ISBN: 0-472-03606-8. - ISBN: 978-0-47203606-6: 29,70 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 5 flip
Robyn Bricks legt uit in duidelijke taal, met concrete voorbeelden, wat het
betekent om "te flippen" in een ESL (English as a Second Language)
klaslokaal.
In
een
'flipped-classroom'
bereiden
studenten
contactmomenten voor, zodat je tijdens de contacttijd kan inzoomen op
de toepassing en diepere verwerking van de stof. Ook achteraf kunnen studenten de leerstof
nog verder verwerken. Dit is het omgekeerde (vandaar de naam flipped) van het traditionele
model, waarin de eerste kennismaking met de leerstof tijdens de contacturen gebeurt en de
verwerking achteraf plaatsvindt. Er bestaan verschillende concrete invullingen van het flippedclassroommodel. De schrijfster licht het model toe en vergelijkt het met 'blended' leren.
Vervolgens somt ze de voordelen van het model op voor haar en haar studenten: betere
leerprestaties, lager absenteïsme, meer interactie ...
Totale communicatie / Oskam, Esther; Scheres, Wilma. - Houten: Bohn
Stafleu Van Loghum, 2016. - 244 p.. - ISBN: 978-90-368-1266-5: 75,95
EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 5 tota
Communiceren met mensen met een verstandelijke en/of
communicatieve handicap vraagt om een bewuste communicatieve
houding. Dit wordt Totale Communicatie genoemd. In de praktijk betekent
het dat de omgeving zich aanpast aan de mogelijkheden van de cliënt door
het aanpassen en combineren van diverse middelen zoals foto's, pictogrammen, gebaren,
verwijzers en geschreven taal. Het boek beschrijft de Weerklankmethodiek, een theoretisch
kader voor het in kaart brengen van de mogelijkheden van de cliënt, maar ook de praktische
toepassing van communicatie op maat. Dit gebeurt aan de hand van casussen van kinderen en
volwassenen. Tevens bevat het boek tal van illustraties over visuele communicatie. Het boek is
een hulpmiddel voor hulpverleners, begeleiders en ouders van mensen met een verstandelijke
beperking, kinderen met spraak- of taalmoeilijkheden, mensen met afasie of dementie. Een
deel van de theorie en voorbeelden rond bijvoorbeeld pictogrammen en lichaamstaal zijn ook
bruikbaar in andere contexten waar communicatie moeilijk is.
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De zoektocht naar het didactisch DNA / de Jong, Kim; de Jong, Rob. [Vught]: Cube Consulting onderwijs, 2016. - 82 p.. - ISBN: 978-94-0214111-5
URL: http://www.didactischdna.nl
Vindplaats Antwerpen: dg 5 zoek
Leerkrachten zijn zich niet altijd bewust van welke variaties in didactische
activiteiten mogelijk zijn, welke activiteiten ze vaak of juist minder vaak
gebruiken en in welke context welke activiteiten effectief kunnen zijn. Dit
boek helpt inzicht te krijgen in de eigen activiteiten. Op basis van vier
leertheorieën zijn didactische profielen ontwikkeld die samen het didactisch DNA vormen. Het
didactisch DNA biedt handvatten om leerdoelen effectiever te bereiken en beter tegemoet te
komen aan verschillen tussen leerlingen.
Hoe nemen we alle ouders mee :
een brochure voor
ouderwerkingen, ouderraden en
schoolteams / GO! ouders. Brussel: GO! Ouders, [s.a.]. - 40 p.
URL:

https://www.koogo.be/sites/default/files/pdf/Hoe-nemen-we-alle-ouders-mee.pdf
Vindplaats Antwerpen: dg 6 hoen
Vindplaats Turnhout: dg 6 hoen
Deze brochure beschrijft enkele belangrijke aandachtspunten om alle ouders te betrekken bij
wat er in de klas en op school gebeurt. Eerst wordt bekeken wie de moeilijk bereikbare ouders
zijn en welke drempels zij ervaren, daarna is het tijd voor actie. Hoe beïnvloedt je houding de
gesprekken? Wat maakt dat ouders zich welkom voelen? Welke activiteiten zijn geschikt? De
brochure bevat veel praktijkvoorbeelden, interviews en getuigenissen. Achteraan vind je enkele
materialen waarmee je kan nagaan hoe toegankelijk en oudervriendelijk jouw ouderwerking is.
Papa hoort er ook bij : vaders toelaten in het leven van kinderen :
vaderparticipatie in de praktijk / De Gendt, Tina. - Leuven:
LannooCampus, 2019. - 124 p.. - ISBN: 978-94-014-5875-7: 24,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 6 papa
Wervend boek over het belang van vaderwerkingen en een grotere focus
op vaders binnen de preventieve gezinsondersteuning. Vaderwerkingen
zijn dé manier om families te ondersteunen in de huidige context van
stedelijke superdiversiteit. Een vaderwerking kan verschillende vormen
aannemen en kan uiteenlopende richtingen uit, zonder te raken aan de
kern van de zaak: vaders bevestigen in hun rol. Wanneer vaders (zeker vaders in precaire
situaties) positieve erkenning krijgen voor dit belangrijke deel van hun identiteit, neemt
ouderbetrokkenheid toe en wordt het hele gezin versterkt. In het onderzoek komen experts
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aan het woord, maar ook tal van vaders vertellen over de vaderrol en hun ervaringen in de
hulpverlening, onderwijs en (preventieve) gezinsondersteuning.

Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag : praktijkboek
voor onderwijs, zorg en welzijn / Dupont, Veerle; Taghon, Geert. Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019. - 296 p.. - ISBN: 978-94-6337-166-7:
25,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 antw
Dit boek biedt een leidraad voor iedere professional (in opleiding) die
meer grip wil krijgen op agressie en grensoverschrijdend gedrag in de
dagelijkse praktijk van het onderwijs, de zorgsector en het welzijnswerk.
Het eerste deel geeft een overzicht van basiskennis, zoals definitie,
uitingsvormen, feiten en cijfers, bronnen van agressie en lichamelijke effecten. Het tweede deel
gaat in op de aanpak. Daarbij komen zaken aan bod als het hanteren van grenzen, strategieën
om er mee om te gaan, cyclisch verloop van een agressie-incident, impact nazorg en herstel,
en aanpak in een organisatie. In het derde deel staat het werken rond dit thema centraal, zoals
het opzetten van trainingen en werken met casussen en rollenspelen. Daarbij geven de auteurs
suggesties voor trainingsoefeningen, spelmateriaal en creatieve werkvormen. Het boek is
helder en gestructureerd geschreven, bevat stappenplannen, oefeningen en verhalen,
anekdotes en getuigenissen.
De bijlesgeneratie : opkomst van de onderwijscompetitie / Elffers, Louise. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. - 188 p.. - ISBN: 978-946298-325-0: 19,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 bijl
Dit boek vertelt hoe ontwikkelingen in onderwijs en samenleving een
wereldwijde onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Over hoe het
Nederlandse onderwijsstelsel hopeloos achter deze ontwikkelingen
aanhobbelt en daarmee de druk op leerlingen en ouders onnodig opvoert.
De auteur laat zien waarom het zo lastig is om aan de onderwijscompetitie
te ontkomen, ook al nemen ouders zich voor om niet die vmbo-vrezende vader of moeder te
worden die er met hangen en wurgen een hoger niveau uit probeert te slepen.
Druk druk druk : slimmer organiseren in het onderwijs / Schoemaker,
Annemieke. - Huizen: Pica, 2016. - 182 p.. - (Leiderschap in de
onderwijspraktijk). - ISBN: 978-94-91806-76-6: 32,50 euro
Vindplaats Antwerpen: ro 1 druk
Dit boek voor leidinggevenden in het onderwijs gaat over het fenomeen
'werkdruk'. De auteur benoemt een aantal redenen voor toegenomen
werkdruk in het onderwijs, maar blijft er niet lang bij stilstaan. Ze richt de
aandacht, vanuit de theorie en de praktijk, vooral op het, als team, met
elkaar maken van een betere onderwijspraktijk, waarin oorzaken van
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werkdruk in kleine stapjes en op basis van gezamenlijk gemaakte organisatiekeuzes actief
verminderd kunnen worden. Op beeldende wijze wordt ingezoomd op de relatie
leidinggevende-werknemers, maar ook op aspecten als cultuur van de organisatie, reduceren
van bronnen van stress, professionele mentaliteit en een realistische werkwerkelijkheid.
Oplossingsgericht en vlot geschreven boek met tal van praktijkvoorbeelden, informatieve
achtergronden, tools, verwijzingen naar aanpakken, websites en literatuur.
Duaal leren in Vlaanderen : kansen en gevaren / Verhaest, Dieter; Baert,
Stijn; De Rick, Katleen; De Witte, Kristof; Laurijssen, Ilse ; Smet, Mike;
Tobback, Ilse. - Gent: Skribis, 2019. - 84 p.. - ISBN: 978-94-92944-40-5:
15,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 duaa
In een duaal onderwijssysteem combineren leerlingen per week één tot
twee dagen les op school met drie tot vier dagen op de werkvloer. In dit
boek bekijken verschillende auteurs van het Steunpunt
Onderwijsonderzoek (SONO) de invoering van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs
met een kritische blik. Hiervoor deden ze beroep op de beschikbare economische en
sociologische internationale wetenschappelijke literatuur. De volgende vragen komen aan bod:
1. Suggereren de cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaanderen dat de invoering van duaal leren
noodzakelijk is? 2. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op de arbeidsmarktintrede
van leerlingen en hun latere loopbaan? 3. Wat zijn de verwachte effecten van duaal leren op
ongekwalificeerde uitstroom? En op de doorstroom naar het hoger onderwijs? 4. In welke mate
is de Vlaamse context geschikt om van duaal leren een succes te maken? 5. Welke kritische
kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het huidige Vlaamse voorstel?
Jonge mantelzorgers op school / Vanderlinden, Julie; van Walle,
Kathleen. - Brussel: Politeia, 2019. - 102 p.. - ISBN: 978-2-50903487-8: 25,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jong
Jonge mantelzorgers zijn jongeren die zorgtaken opnemen die
meestal door volwassenen worden opgenomen. Ze krijgen
verantwoordelijkheden toevertrouwd die niet altijd stroken met
hun leeftijd. Onderzoek toont aan dat de thuissituatie van jonge
mantelzorgers een invloed heeft op hun schoolprestaties, hun vrije tijd en hun sociaal leven.
Deze publicatie nodigt scholen uit om oog te hebben voor jonge mantelzorgers en om hen te
ondersteunen in hun schoolcarrière. Hiertoe wordt het project 'Samen naar een
mantelzorgvriendelijke school' van Samana in de kijker geplaatst, dat toegankelijk is voor iedere
school. Het boek biedt daarnaast theoretische achtergrond, cijfermateriaal, praktische
voorbeelden en getuigenissen van jonge mantelzorgers zelf. Het ambieert vooral
schooldirecties, (zorg)leerkrachten, pedagogisch werkers en CLB-medewerkers te
sensibiliseren om voldoende aandacht en steun te voorzien voor deze jongeren.
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Lastige ouders, moeilijke leerlingen : 99 tips / Kaldenbach, Hans. Amsterdam: Prometheus, 2019. - 224 p.. - ISBN: 978-90-446-4294-0: 15,00
EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 last
Dit boek geeft leraren en schoolpersoneel tips om beter te kunnen omgaan
met moeilijk gedrag van ouders en leerlingen. De auteur bespreekt eerst het
thema lastige ouders, waarbij hij ingaat op de noodzaak van verbinden en
begrenzen. Vervolgens bespreekt hij de professionele grondhouding van de
leraar en wat daarbij komt kijken. Ook gaat hij in op paniek bij professionals
en bij het slot zoomt hij in op zaken als nepnieuws en het paniekwoord 'straatcultuur'.
Mensen maken : nieuw licht op opvoeden / Roovers, Daan; Meester, Frank;
Simon, Coen. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2017. - 79 p.. - (Nieuw licht). ISBN: 978-90-263-3865-6: 10,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 mens
In dit essay over opvoeden zoekt filosofe Daan Roovers naar een antwoord op
de vraag "Hoe voeden we onze kinderen op in een tijd waarin de grote boze
wereld zich niet meer achter een ondubbelzinnige autoriteit laat
verstoppen?". Het adagium van de hedendaagse ouder is: vrijlaten, kinderen
zelf laten bepalen wat ze willen, niet pushen, maar faciliteren om zoveel
mogelijk kansen voor ze open te houden. Maar worden kinderen en jongvolwassenen daar niet
overspannen van? Als je alles kan en mag, wat moet je dan doen? De 18e-eeuwse filosoof JeanJacques Rousseau wordt vaak gezien als de aanstichter van deze vrije opvoedmethode. Toch
meent Daan Roovers dat juist Rousseau ons kan helpen bij onze hedendaagse opvoedimpasse.
'Leven, dat is het vak dat ik hem wil leren', schreef Rousseau namelijk ook, en is dat niet precies
wat we vandaag de dag nodig hebben? In plaats van kinderen met hun rug naar de wereld groot
te brengen of ze alleen maar toe te rusten met doelgerichte vaardigheden voor de
arbeidsmarkt, moeten we ons toeleggen op algemene vorming, om ze voor te bereiden op een
samenleving die er nog níét is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn.
Regelgeving van het basisonderwijs in Vlaanderen / Baert, Karl; van
Slycken, Lena. - Oud Turnhout: Gompel&Svacina, 2019. - 184 p.. - ISBN:
978-94-6371-086-2: 26,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 rege
Onderwijs is een complexe materie die steeds ingewikkelder en
veelzijdiger wordt. Dit boek geeft een grondig en tegelijk praktisch
overzicht van de onderwijswetgeving voor het basisonderwijs in
Vlaanderen. Door de trefwoordenlijst achterin en de overzichtelijke
opdeling in thematische hoofdstukken wordt de lezer een kompas geboden om zich te
oriënteren in het decretale kluwen. Interessant is ook dat het boek het basisjargon in het
basisonderwijs klaar en duidelijk uitlegt en de begrippen correct omschrijft. Daarmee vormt het
boek een moderne en toegankelijke gids om ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecties,
beleidsmensen en andere geïnteresseerden in het basisonderwijs wegwijs te maken.
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Toch niet in onze school? Wat 6 directeurs leerden uit een crisis /
Beerens, Nele; Keymis, Mieke. - Brussel: Klasse, 2018. - 53 p.
URL: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/fr/node/7675
URL: https://www.klasse.be/reeks/crisismanagement-2/
Vindplaats Antwerpen: ro 1 toch
Weet jij als leraar of directeur wat te doen in een crisissituatie op school?
Klasse laat in dit e-book 6 directeurs aan het woord die een crisis het
hoofd moesten bieden. Hun getuigenissen doen je nadenken over de
aanpak van een mogelijke crisis. Het boek bevat ook tips van specialisten en een
crisiscommunicatieplan in 4 stappen. Meer informatie over crisismanagement op school vind
je op de website van Klasse. De reeks Crisismanagement bevat verhalen, duiding, tips, experten
aan het woord, een test.
Naar een cultuur van de vrede in maatschappij en school / Boonen, Roger.
- Antwerpen: Garant, 2015. - 396 p.. - ISBN: 978-90-441-3325-7: 39,90
EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 3 naar
Dit boek wil een bijdrage leveren tot de irenologie of vredekunde als
geesteswetenschap. Het eerste deel behandelt de problematiek van de
mens- en de wereldbeelden van de samenleving: het heroïsche,
Messiaanse, ascetische en harmonische mens- en wereldbeeld. Het
tweede deel gaat in het bijzonder in op de dynamische ontwikkeling van het 'ik'-organisme,
door de verbondenheid met zichzelf, de andere(n), het andere (de natuur en de cultuur), het
totale bestaan (of de 'Andere' in een godsdienstig perspectief). Vervolgens komen
samenlevingsmodellen en omgangsvormen in de maatschappij aan bod, zoals het racistisch of
apartheidsmodel, het assimilatiemodel, het model van de multiculturaliteit/het
verzuilingsmodel en het model van de interculturaliteit, met het intercultureel onderwijs als de
noodzakelijke uitdaging en opdracht voor elke leerkracht. Het derde deel omvat een pleidooi
voor een 'vredes-actieve' school. Deze 'geweldige' school stelt in haar schoolvisie en
schoolwerkplan de vredeseducatie centraal. Enerzijds door het goede te bevorderen: de
ethische gezindheid en de positieve energie van de leerlingen. Anderzijds door de leerlingen zo
veel mogelijk te behoeden voor en te verlossen van het kwade: de negatieve energie die veelal
gepaard gaat met allerlei vormen van geweld en gewelddadigheid. Jongeren zullen er leren in
'vrede' te leven met zichzelf en de wereld.
De basis voorbij : verdiepen van kennis en
inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen /
Aarssen, Jeroen; Bongers, Carolien. - Utrecht:
Sardes, 2010. - 52 p.. - ISBN: 9789055631049:
18,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 basi
Het Nederlandse project Vversterk wil de
kwaliteit in de voor- en vroegschoolse
educatie versterken. Dit boek richt zich op
medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerkrachten van de onderbouw
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van het basisonderwijs. Onderzoek laat zien dat jonge kinderen er baat bij hebben als er voor
hen een stevige basis wordt gelegd voor het ontwikkelen van vaardigheden : taal en denken,
sociaal gedrag en emoties. Om de ontwikkeling van die vaardigheden op de best mogelijke
manier uit te baten is het nodig dat volwassenen hen af en toe een zetje in de goede richting
geven. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen elk in een hoofdstuk aan bod:
ontdekken, spelen, sturen, ontwikkelen, samen zijn.
De basis: theorie en praktijk van vroege
ontwikkelingsstimulering / Cohen De Lara,
Hans . - Utrecht: Sardes, 2007. - 52 p.. - ISBN:
9789055630752: 10,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 basi
Het Nederlandse project Vversterk wil de
kwaliteit in de voor- en vroegschoolse educatie
versterken. Dit boek behandelt de theorie en
praktijk van vroege ontwikkelingsstimulering. Het gaat in op een aantal ontwikkelingsgebieden
bij jonge kinderen (taal en denken, sociaal-emotioneel en motoriek). Ook ouderbetrokkenheid
komt aan bod. Leidsters in de kinderopvang en kleuterleerkrachten kunnen het boek gebruiken
als naslagwerk en er inspiratie uit op doen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ter
verankering en om bij de tijd te blijven, zijn er films op Teleac en meer informatie en suggesties
op de website.
The basis : theory and practice of early childhood education / Cohen De Lara, Hans . - Utrecht:
Sardes, 2008. - 56 p.. - ISBN: 9789055630806: 10,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 basi
Beschrijving: zie boven. Dit is de Engelstalige versie van het boek.
Bliksemstart : word een topleraar 100 dagen / Bambrick-Santoyo, Paul;
Jabobs, Robert; Smit, Swaan. - Rotterdam: CED-Groep, 2018. - 180 p.. ISBN: 9789056760557: 43,28 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 blik
Dit handboek biedt een stapsgewijze aanpak met concreet uitgewerkte
actiestappen waarmee je in korte tijd beter en met plezier gaat lesgeven.
Effectief klassenmanagement en activerende didactiek staan centraal. Je
leert bijvoorbeeld hoe je routines aanleert bij leerlingen, hoe je een rustige
en nette klas realiseert, hoe je zorgt voor interactie tussen leerlingen, hoe
je omgaat met werkdruk. Met de starttest scan je waar je staat en worden jouw
ontwikkelpunten zichtbaar. Bliksemstart is oorspronkelijk geschreven voor beginnende
leerkrachten, zij-instromers en herintredende leerkrachten, maar het boek kan ook ervaren
leerkrachten helpen om hun vaardigheden aan te scherpen.
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Communicatie zonder frustratie in het onderwijs : versterk de relatie met
je leerling, je collega en jezelf! / Van Essen, Ingrid. - Leuven:
LannooCampus, 2019. - 304 p.. - ISBN: 978-94-014-6457-4: 30,99 EUR
URL: http://www.ingridvanessen.nl
Vindplaats Antwerpen: ro 6 comm
Vindplaats Turnhout: ro 6 comm
Goede communicatie op school is een win-winsituatie voor alle
betrokkenen en kent geen verliezers. Dit boek bevat vele praktische
gesprekstechnieken en biedt handige tools om effectief en in verbinding met jezelf, met je
leerlingen en collega's te communiceren. Het boek is gebaseerd op een zevental aannames die
hun oorsprong vinden in de theorie van Transactionele Analyse, Neurolinguïstisch
Programmeren en systeemtheorie. Bij het boek horen verdiepingsopdrachten die je gratis van
de website van de auteur kunt downloaden.
Omgaan met digitalisering op school / Beenhakker, Guus. - Dordrecht:
Instondo, 2019. - 100 p.. - ISBN: 978-94-6317-140-3: 23,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 digi
Compacte en informatieve handleiding voor basisscholen, leerkrachten en
bij de school betrokken ouders over aspecten van digitalisering en
computergebruik in de klas. In acht overzichtelijke hoofdstukken komt aan
de orde: zin en nut van digitalisering, omgaan met en zoeken van
informatie, sociale media, hulpmiddelen, programma's en privacy. In het
begin van elk hoofdstuk wordt de focus aangegeven en elk hoofdstuk
wordt afgesloten met een samenvatting. Met per thema adviezen en tips voor de leerkracht,
korte voorbeelden van gebruik in de klas, een checklist of een to-dolijstje. Het boek is ook
bruikbaar voor studenten lerarenopleiding, o.a. door de verwijzing naar bronnen en relevante
websites.
Krachtig aanwezig zijn in de klas : pocketboek / Salter,
Rob; Schoemaker, Henriette. - Rotterdam: Bazalt
Educatieve Uitgaven, 2019. - 128 p.. - ISBN: 978-946118-261-6: 16,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 krac
Leerlingen reageren intuïtief op het uiterlijk van leraren
en op hoe ze spreken, welk voorbeeld zij geven en hoe
zij zich presenteren. Een krachtige aanwezigheid van
leraren zorgt ervoor dat de sfeer, de relatie met hun
leerlingen en het gedrag verbetert. De auteur baseerde zich op bronnen uit de psychologie,
NLP en theater(sport) en stelde daaruit een staalkaart samen van technieken die je kunnen
helpen om je in je rol als leraar te ontwikkelen en je aanwezigheid in de klas te versterken.
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De kwaliteitsmonitor BSO : een instrument waarmee de buitenschoolse
opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen / Boogaard,
Marianne ; Van Daalen-Kapteijns, Maartje; Gevers Deynoot-Schaub,
Mirjam; Schreuder, Liesbeth; Meij, Hans; Pennings, Toon. - Amsterdam:
SWP, 2012. - 105 p.. - ISBN: 978-90-8850-360-3: 22,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 kwal
Deze kwaliteitsmonitor beoogt de kwaliteit van de buitenschoolse
kinderopvang te meten en te verbeteren. Er werden drie
deelinstrumenten
ontwikkeld
waarmee
medewerkers
en
leidinggevenden aan de slag kunnen. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond, het doel en de
opbouw van de Kwaliteitsmonitor BSO beschreven. In de volgende hoofdstukken zijn
handleidingen opgenomen voor de drie deelinstrumenten en de instrumenten zelf. Het eerste
betreft een observatieschaal om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers in
kaart te brengen. Het tweede gaat over de kwaliteit van de leefomgeving en het derde over de
sociale contacten van kinderen in de groep. Bij het eerste instrument hoort een dvd met
voorbeeldfragmenten. Bij de Observatielijst kwaliteit van de leefomgeving hoort een checklist,
die is opgenomen in het boek. Bij de groepsmeter voor sociale contacten hoort een cd-rom met
instructie en een Excel-programma voor het uitvoeren van berekeningen.
De NCKO-Kwaliteitsmonitor : het instrument waarmee
kinderdagverblijven zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen
brengen / Pennings, Toon; Gevers, Miriam; Fukkink, Ruben; RiksenWalraven, Marianne; de Kruif, Renée; Helmerhorst, Katrien; Tavecchio,
Louis. - Amsterdam: SWP, 2009. - 126 p.. - ISBN: 978-90-8850-094-7:
24,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 kwal
Deze kwaliteitsmonitor is een praktisch toepasbaar instrument waarmee
pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang hun
werking kunnen screenen en verbeteren. In het eerste deel wordt beschreven hoe de NCKOKwaliteitsmonitor tot stand is gekomen, uit welke drie onderdelen deze bestaat en welke de
toepassingsmogelijkheden zijn. Deel 2 bestaat uit drie aparte handleidingen met de specifieke
werkwijze voor ieder onderdeel. In de handleiding Interactievaardigheden wordt ook aandacht
besteed aan gebruik bij supervisie en intervisie. Bij dit onderdeel hoort een dvd. Daarna volgt
de handleiding Kwaliteit van de leefomgeving en ten slotte de handleiding Structurele Kwaliteit.
Dit laatste onderdeel bestaat uit twee delen: Groepsgrootte en staf-kindratio, en
Groepsstabiliteit en stafstabiliteit. Bij dit onderdeel hoort een cd-rom.
Slim! De 4 sleutels voor een effectieve les / Kramer, Fred; Wildeboer,
Theo. - Fochteloo: Wildeboer Onderwijsadvies, 2017. - 156 p.. - ISBN:
9789463421379: 25,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 slim
In dit boek wordt een methodiek voorgesteld die ervoor zorgt dat kinderen
in het basisonderwijs meer kunnen leren in minder tijd. De methode gaat
uit van vier sleutels die een les effectief maken: is er een scherp leerdoel,
volgt de leerkracht de juiste weg, stimuleert hij de actieve betrokkenheid
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van leerlingen en stemt hij af op verschillen in de klas? Deel 1 van het boek behandelt de
achtergrond van de vier sleutels. De theorie wordt afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden
en reflectievragen. In deel twee worden veertien leerkrachtvaardigheden besproken
(organisatorisch, pedagogisch en didactisch handelen) die de sleutels tot hun recht laten
komen.
Sociale media in het speciaal onderwijs : voor leerlingen van 4 tot 20 jaar /
Pijpers, Remco; Algra, Margreet; de Cocq, Marjolein; Desain, Carla;
Jonker, Jeannette; Rethans, Suzanne; Struyker Boudier, Alex;
Voorwinden, Rob. - Zoetermeer: Kennisnet, 2015. - 111 p.. - ISBN: 97890-77647-65-3: 13,50 EUR
URL: https://socialemediainhetso.kennisnet.nl/
URL:

https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Sociale_media_in_het_speciaal_
onderwijs.pdf
Vindplaats Antwerpen: ro 6 soci
Dit boek bevat vijftien portretten van leraren in het (voortgezet) speciaal of buitengewoon
onderwijs die sociale media op een inspirerende, creatieve wijze inzetten in hun klas. Hoe leren
ze hun leerlingen de do's en don'ts van sociale media? Hoe zetten ze sociale media in om
leerlingen meer bij de lesstof te betrekken? Hoe kunnen sociale media leerlingen helpen hun
talenten te ontwikkelen? Hoe ga je met leerlingen in gesprek over hun digitale leefwereld? Wat
hebben ze aan apps? Wat maken leerlingen online mee? Dit boek laat aan de hand van
praktische tips zien hoe je digitale media in het speciaal onderwijs kan toepassen. Naast het
verhaal van een of twee leraren bevat elk hoofdstuk een idee voor een les van ca 20 minuten.
Je kunt het boek ook lezen op de website of downloaden.
Van starter naar young professional : leren, profileren en professionaliseren
in het onderwijs / Kouwenhoven, Angela; Brink, Diederik. - [Huizen]: Pica,
2015. - 120 p.. - ISBN: 9789491806551: 16,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 6 vans
Ondersteuningsgids voor beginnende leraren. Aan de hand van theorie,
casussen en praktische adviezen leer je om zelf te beoordelen en hoe je met
bepaalde aspecten wilt omgaan. Een aantal basisthema's van het
lerarenberoep komen aan bod: klassenmanagement, werk in de klas en
werk buiten de klas, sociale veiligheid, de rechtspositie, omgaan met eigen
ambities en ambities van de organisatie en met het vermogen om zelf te leren sturen (regie te
voeren) ten aanzien van je eigen beroep.
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Een inclusief CVO : een CVO-opleiding toegankelijk
maken voor personen met een verstandelijke
beperking : een praktische handleiding / Daems, Jo. Kempen: Thomas More, 2019. - 165 p.
Vindplaats Antwerpen: bl 7 incl
Vindplaats Turnhout: bl 7 incl
In het project 'CVO Inclusief' werd door verschillende
partners onderzocht wat nodig is om opleidingen in de
Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) open te stellen voor personen met een
verstandelijke beperking. Hiervoor werden proeftrajecten opgericht in twee CVO's in
verschillende opleidingen. Dit draaiboek beschrijft een aantal stappen die CVO's kunnen
doorlopen om hun opleiding inclusiever te maken. Bij elke stap worden aandachtspunten en
tips meegegeven die kunnen helpen om die stap op een goede manier te realiseren.
Voorafgaand aan het stappenplan vind je een situering van het begrip verstandelijke beperking
en de betekenis van inclusie en inclusief onderwijs voor personen met een verstandelijke
beperking.
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Asterix aan de Schelde : een reportage uit Borgerhout /
Blommaert, Thomas. - Berchem: Uitgeverij EPO, 2018. - 212 p.. ISBN: 978-94-6267-127-0: 18,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 aste
Dit boek vertelt het verhaal van het district Borgerhout dat
binnen een verder door NVA gedomineerde metropool sinds 1
januari 2013 een bestuur van SP.A, Groen en PVDA heeft: een
linkse enclave op Rechteroever dus. Met sterke waargebeurde
stadsverhalen zoals over de herrijzenis van de Roma en over
pleinpatrons Amar en Mohamed die dwepen met '2140'. Maar deze kleine geschiedenis gaat
vooral over de wolfijzers en schietgeweren die al de dag na de verkiezingen klaar liggen om
Borgerhout af te pakken wat het heeft binnengehaald.
Interculturele gespreksvoering : theorie en praktijk van het TOPOI-model /
Hoffman, Edwin. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2018. - XVI, 241 p..
- ISBN: 978-90-368-2120-9: 35,95 EUR
URL: http://www.mijnbsl.nl
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 inte
TOPOI staat voor Taal, Ordening, Personen, Organisatie, en Inzet. Het zijn
de vijf gebieden waar zich in de communicatie cultuurverschillen en
misverstanden kunnen voordoen. Het TOPOI-model omvat een praktisch
analyse- en interventiekader om deze cultuurverschillen en misverstanden
in de gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het is geschikt voor het hoger
beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en voor de nascholing van professionals.
Deze vierde druk is drastisch herzien. Het boek is flink ingekort, geactualiseerd en toegankelijk
geschreven zonder afbreuk te doen aan het theoretische fundament van de praktische
toepasbaarheid van het TOPOI-model. De begeleidende website biedt extra
verwerkingsopdrachten en extra toepassingen van het TOPOI-model op praktijksituaties. De
website is enkel toegankelijk via een unieke toegangscode, maar je kan hem bekijken in
docAtlas Antwerpen. Vraag aan de balie om in te loggen.
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Macht herverdelen [methodiek] / Tillieu
Oledo, Angela; Ibnouthen, Hajar; Prasad
Adhikari Sacré, Hari; Hmouda, Samira. Brussel: Demos, 2018. - 26 p.
URL:
https://indd.adobe.com/view/0041ae12c81e-4bbb-93ee-714489d3fc47
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 mach
Mensen van kleur wordt via structurele
uitsluitingsmechanismen de weg naar machtsposities afgeraden en ontzegd. Op weg naar
gelijkwaardigheid moeten we macht herverdelen. Maar de manier waarop we vaak spreken
over 'diversiteit' en 'interculturaliseren' staat niet toe om goed te verwoorden waar de macht
ligt, en te begrijpen hoe de herverdeling ervan kan gebeuren. Op dit moment mist de
samenleving een woordenschat op maat van een transculturele realiteit. Realiteiten en
verhalen zijn meervoudig, gelaagd en rijk aan betekenissen als je ze weet te ontdekken met de
juiste woordenschat. Deze brochure wil kennis en perspectieven zichtbaar maken in functie van
een solidaire re:constructie van het cultuurlandschap. Het kan een middel zijn voor discussie
en inspiratie, in je eigen organisatie en jouw netwerk. 'Macht herverdelen' biedt verwijzingen
naar verschillende kennisbronnen en een woordzoeker om al doende het woord diversiteit te
vervangen door een genuanceerde terminologie. Het document is een actualisering door
Citylab Muziekfabriek van de publicatie 'Ruimte Maken' die Demos eerder publiceerde.
Mindfulness in superdiversiteit : engagement en verbinding met de ander /
Pulinx, Reinhilde. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019. - 155 p.. - ISBN: 97894-6337-180-3: 26,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 mind
Steeds meer mensen beoefenen mindfulness en meditatie. De wereld
waarin we leven gaat alsmaar sneller en verandert voortdurend. Er ontstaat
dus een spanningsveld tussen de stijgende interesse voor mindfulness en
meditatie enerzijds en de toenemende verharding en individualisering in
onze samenleving anderzijds. Dit boek staat stil bij dit spanningsveld. Vanuit een oprechte
maatschappelijke betrokkenheid zoekt de auteur een antwoord op een aantal interessante
vragen: Kan mindfulness, zoals het zich in het Westen ontwikkelt, aan de zijlijn blijven staan in
een tijd van sociale spanningen en toenemende ongelijkheid? Vinden we in mindfulness, naast
zelfzorg, ook de zorg voor de ander? Voor de ander dichtbij maar ook voor de ander veraf, de
vreemde? Kunnen we ons via mindfulness ook verbinden met de ander, een universele
verbinding tussen mensen en alles om ons heen?
Hoezo probleemouders? : tien opstellen over de ongemakkelijke
relatie ouders - maatschappij / van der Pas, Alice. - Amsterdam:
SWP, 2014. - 95 p.. - ISBN: 978-90-8850-517-1: 19,90 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 hoez
De tien opstellen in dit boek van verschillende auteurs gaan in op de
relatie ouders-gemeenschap, waarin het begrip gemeenschap zowel
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kan staan voor scholen, jeugdhulp, beleidsmakers, enz. Het vertrekt vanuit de ontwrichte visie
van de 'probleemouders'.
Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd : opvang na een schokkende
gebeurtenis / Willems, Ruth. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 87 p..
- ISBN: 978-90-8850-820-2: 15,90 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 ikkr
Gebeurtenissen zoals een ongeluk op de werkvloer, (seksueel) geweld of
het meemaken van suïcide, leiden bij de betrokken medewerker(s) vaak
tot gevoelens van onveiligheid. Het kan hun vertrouwen in hun eigen
professionaliteit, in zichzelf en in de organisatie schaden. De auteur
ontwikkelde een training om opvang en ondersteuning na schokkende
gebeurtenissen op de werkvloer te waarborgen. Dit boek is een naslagwerk dat aansluit op deze
training. Het beschrijft de voorwaarden die de accreditatiecommissie van de Nederlandse
Vereniging voor Psychotrauma stelt aan een nuldelijns ondersteuner en bespreekt de
benodigde kennis en vaardigheden om goede opvang en nazorg te kunnen bieden. Verder
komen aan bod: algemene gespreksvaardigheden die ondersteuners kunnen inzetten om een
respectvol en gestructureerd gesprek vorm te geven; verloop van de verwerking van een
schokkende gebeurtenis; stressreacties; het belang van sociale steun en het stimuleren
hiervan; enz. Het boek bevat ook voorbeeldgesprekken.
Preventieprogramma 'Rüya' (Droom) : Turks-Nederlandse meiden in balans : een mooie
toekomst voor onze dochters [handleiding] / Bellaart, Hans; Can, Durmus; Day, Mehmet. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2018. - 63 p.. - ISBN: 9789058308801
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar
URL: https://www.verweyjonker.nl/doc/2018/215016_handleiding_preventieprogramma_Ruya_WEB.pdf
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 prev
Uit onderzoek is bekend dat Turks-Nederlandse meisjes veel vaker dan gemiddeld kampen met
emotionele problemen, zoals depressie. Daarom ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut in
samenwerking met andere (zelf)organisaties het preventieprogramma 'Rüya' - Turks voor
droom - voor meisjes van 14-19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten betrachten het taboe te
doorbreken, het bewustzijn over het 'leven in twee culturen' bij ouders en meisjes te vergroten
en de communicatie tussen ouders en dochters te verbeteren. In deze handleiding staat in deel
1 beschreven hoe de bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden vanuit lokale netwerken
van Turkse Nederlanders. Deel 2 omvat het draaiboek van de vijf bijeenkomsten. Twee voor
meisjes, twee voor hun ouders en een bijeenkomst voor ouders en dochters samen. De laatste
3 bijeenkomsten zijn ook in het Turks vertaald.
Gelieve de familie te volgen : koffietafels in Vlaanderen / Belemans, Rob;
Simoens, Titus; Jacobs, Marc; D'hamers, Katrijn. - Leuven: Davidsfonds,
2012. - 256 p.. - ISBN: 978-90-5826-921-8: 29,95 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 geli
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Gelieve de familie te volgen is een fotoboek met uiteenlopende tekstbijdragen. Je vindt er o.a.
persoonlijke getuigenissen van Vlamingen uit diverse etnisch-culturele gemeenschappen, over
hoe zij de traditie rond dodenmaaltijden invullen. Daarnaast vind je ook de historische
ontwikkeling van het rouwritueel terug, alsook beschrijvingen van koffietafels uit de
Nederlandse literatuur en Vlaamse beeldfictie.

Een buurt voor iedereen : een plek waar
alle buurtbewoners zich welkom en thuis
kunnen voelen / van Bergen, Anne-Marie;
van Xanten, Hilde; de Vries, Susan; Rensen,
Peter. - Utrecht: Movisie, 2019. - 22 p.
URL:
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-04/Een-buurt-voor-iedereen.pdf
Vindplaats Antwerpen: ge 13 buur
Wat is er nodig opdat alle mensen - ook mensen die in een extra kwetsbare positie verkeren kunnen wonen zoals ze zelf willen, contacten onderhouden en participeren in de samenleving,
als buurtbewoners? Deze publicatie gaat daar op in en legt de nadruk op de praktijk en de acties
die daar plaatsvinden. Vijf kenmerken van 'een buurt voor iedereen' worden toegelicht: Er is
sprake van een onderlinge open houding; De buurt kent volop mogelijkheden voor bewoners
om taken te vervullen waardoor zij van betekenis zijn; De in de buurt aanwezige hulpbronnen
en voorzieningen (zoals verenigingen, kerken, dienstverlening en winkeliers, scholen, actieve
bewoners) zijn betrokken en dragen een steentje bij; Er zijn afspraken, buurtgebruiken en
onderlinge verbanden waardoor de buurtbewoners weten hoe te handelen als het minder goed
gaat met iemand; Mensen voelen zich veilig. Zij weten hoe ze elkaar kunnen aanspreken, en
wie ze erbij kunnen betrekken, als sprake is van een situatie waarin dat niet het geval is. Naast
de nodige actiepunten en praktische tips, staan in de publicatie ook voorbeelden van tools en
interventies. De publicatie richt zich in de eerste plaats op de diversiteit aan professionals op
het werkterrein zorg, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen, maar ook op de
beleidsmakers en bestuurders van gemeenten en organisaties die hier (mede)
verantwoordelijkheid voor dragen.
Arbeidsmarktdiscriminatie aanpakken : 'naming &
faming' en andere maatregelen voor gemeenten /
Felten, Hanneke; Cadat, Mellouki; Razenberg,
Inge; Visser, Anouk. - Utrecht: Movisie Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2019. 15 p.
URL:

https://www.kis.nl/publicatie/arbeidsmarktdiscriminatie-aanpakken-naming-faming-enandere-maatregelen-voor-gemeenten
Vindplaats Antwerpen: ge 14 arbe
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Personen met een migratieachtergrond en een niet-Nederlandse naam hebben aanzienlijk
minder kans om door een eerste selectieronde te geraken. Naast discriminatie op grond van
afkomst, religie en huidskleur, vindt discriminatie op de arbeidsmarkt ook plaats op basis van
leeftijd, sekse en seksuele voorkeur. KIS ontwikkelde een stappenplan en tips voor gemeenten
om 'naming en faming' in te zetten. Deze kansrijke aanpak betekent dat werkgevers die een
actief antidiscriminatiebeleid voeren, worden benoemd en beloond. Dit in tegenstelling tot
'naming en shaming'; het openlijk aankaarten van misstanden door werkgevers zoals
discriminatie of andere schending van de mensenrechten.
Interprofessioneel werken en innoveren in teams : samenwerking in
nieuwe praktijken / de Waal, Vincent. - Bussum: Coutinho, 2018. - 344 p..
- ISBN: 978-90-469-0602-6: 34,50 EUR
URL: http://www.coutinho.nl/interprofessioneelwerken
Vindplaats Antwerpen: ge 14 inte
Dit boek draait om de vraag hoe professionals met uiteenlopende
expertises in hetzelfde team zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken.
De focus in het boek ligt op vormen van dienstverlening binnen de
jeugdsector, het sociaal werk, de zorg en het onderwijs, die in
toenemende mate en vooral op lokaal en regionaal niveau, intensief samenwerken. Het boek
schetst een aantal theoretische invalshoeken en beschrijft op basis van recent onderzoek
relevante praktijksituaties. Het behandelt thema's als veranderdynamiek in organisaties, de
definitie van interprofessioneel werken, de succesfactoren ervan op basis van onderzoek,
teamontwikkeling en samenwerking in teams, en de rol van teamleiders op het terrein van
kenniscreatie. Ook komen principes van transformatie-leren (leren op de werkvloer door teams
gericht op innovatie) aan de orde. Op de bijbehorende website zijn verwerkingsopdrachten te
vinden. Het boek is zowel bedoeld voor hbo-studenten van sociale studies en opleidingen op
het gebied van sociaal werk, zorg, jeugd en onderwijs als voor master-, post-hbo- en
bijscholingstrajecten.
Reinventing organizations [Nederlandse editie] / Laloux, Frederic. Leuven: LannooCampus, 2016. - 387 p.. - ISBN: 978-90-823477-08: 34,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 14 rein
Dit boek geeft inzicht in de voorwaarden en mechanismen van
zelfsturende teams. De auteur plaatst dit organisatieparadigma in
een bredere context en beschrijft de historie van
coördinatiemechanismen binnen organisaties; zoals de tribale
machtsstructuur op basis van spierkracht of de afstemming op basis van consensus. De mythe
dat zelfsturing is gebaseerd op consensus in het team, wordt doorgeprikt. Het hoeft niet te
leiden tot eindeloos gepalaver totdat iedereen het eens is. De diverse organisatie-items zoals
beloning, structuur, communicatie, conflictoplossing, beslismethode, taakomschrijvingen etc.
komen uitgebreid aan de orde. Ook de leiderschapsparadox wordt weergegeven. Het succes
van zelfsturing is vooral afhankelijk van het wereldbeeld van de bestuurders en van de raden
van toezicht. Zij moeten bereid en in staat zijn om hun hiërarchische topdownmacht los te
laten. Nog belangrijker is dat zij hun machtspositie niet als een pavlovreactie herpakken bij
tegenslag. Het boek is vrij anekdotisch geschreven maar kan helpen om het proces in de eigen
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organisatie te ontwikkelen, te evalueren, om valkuilen te identificeren, om het principe van
zelfsturing succesvol te implementeren.
Voor de kost : 40 mensen over hun job en echt werk / Barrez, Dirk;
López, Carlos. - Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2018. - 173 p.. - ISBN:
978-90-8931-818-3: 22,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 14 voor
Dit boek serveert 40 verhalen van mannen en vrouwen die een carrière
als loontrekkende hebben opgebouwd in zeer uiteenlopende sectoren:
een buschauffeur, een chef-meestergast (die Rita heet), een CNC
machine operator, een délégué in een staalfabriek, een dokwerker, een
gepensioneerd mijnwerker, een federaal vakbondssecretaris, een internationaal chauffeur, een
journalist, een lasoperator, een postbode, een professor, een zeeloods, een tramchauffeur, een
schoonmaakster, een treinbegeleider, enz. De geïnterviewden spreken over de eigenheid van
hun job en over de bedreigingen en uitdagingen ervan. De rode draad is hoe graag mensen
werken en houden van hun beroep. Maar ze willen tegelijkertijd ook meer greep op hun job en
willen meedenken over wat beter kan en moet.
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Autisme wegwijzer : doeltreffende oplossingen voor alledaagse problemen /
Betts, Dion E.; Patrick, Nancy J.. - Huizen: Pica, 2008. - 153 p.. - ISBN: 97890-77671-19-1: 17,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 auti
Als ouder van een kind met een autisme spectrumstoornis loop je tegen
allerlei problemen op: in en rond het huis, op school, onderweg, bij de
dokter ... Met behulp van dit boek hoef je in die situaties niet zelf meer het
wiel uit te vinden, maar kun je terugvallen op de adviezen en tips van
ouders. Telkens wordt een probleemsituatie geschetst waarbij ouders
aangeven waar ze precies tegenaan lopen, maar ze spreken ook hun angst en onzekerheid uit.
Er wordt vervolgens helder en bondig uitgelegd wat dit specifiek met autisme te maken heeft,
waarna er mogelijke oplossingen worden gegeven om het kind zich in zo'n situatie beter te
laten voelen of om dit probleem in het vervolg te voorkomen. De lezer leert op deze manier
tevens probleemsituaties te herkennen, te analyseren en deze met de hulpmiddelen in het
boek zelf op te lossen. De hulpmiddelen die aan bod komen zijn: gedragsplannen; keuzeborden;
directe instructie; eerst-dan-uitspraken; hoofd- en deelroutines; rollenspel; scripts; systemen
van symbolen; taakanalyse; wachtdozen.
Communiceren met kinderen : versterk de band met je kind : aan-hetwerkboekje / Eikelboom, Willemien; Roseboom, Jan Willem; van
Wijngaarden, Rachel. - Culemborg: The Family Factory, 2012. - 23 p.:
5,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 comm
Dit werkboekje hoort bij een workshop voor ouders over verbinding en
communiceren met kinderen. Het bevat tips rond aandachtig luisteren,
opletten hoe je zelf spreekt, grote en kleine gezamenlijke activiteiten.
Regels en grenzen : werken aan duidelijkheid in je gezin : aan-hetwerkboekje / Roseboom, Jan Willem. - Culemborg: The Family Factory,
2015. - 22 p.: 5,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 comm
Dit werkboekje hoort bij een workshop voor ouders over regels en grenzen
in de opvoeding. Het bevat tips, aandachtspunten en reflectievragen.
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Een kind dat zich veilig voelt : gehechtheid, emotionele veerkracht en
nieuwsgierigheid bevorderen met de Cirkel van veiligheid / Hoffman, Kent;
Cooper, Glen; Powell, Bert; Benton, Christine M.; Siegel, Daniel J.. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2018. - 352 p.. - ISBN: 978-90-5712483-9: 29,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kind
Dit zelfhulpboek voor ouders/opvoeders is gebaseerd op de methode van
de Cirkel van veiligheid, die zich richt op een veilige gehechtheid tussen
ouder/opvoeder en kind. Deel één richt zich op thema's als gehechtheid en
veiligheid, de routekaart van de Cirkel van veiligheid, gedrag als communicatie en op de echo's
van gehechtheid uit de eigen kindertijd ('haaienmuziek'). Deel twee neemt de ouder/opvoeder
mee op reis in zichzelf: op zoek naar haaienthema's, kerngevoeligheden en valkuilen, en
reflecteren. Waar het boek zich met name richt op baby's en peuters, gaat het laatste hoofdstuk
ook in op Samen-Zijn met (oudere) kinderen en tieners.
Multi talen multi beleving: Gesprekskaartjes voor
hulpverleners en meertalige gezinnen / van der
Schaaff, Julie. - Brussel: Odisee Campus Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen, 2019. - 77 p.
URL: https://www.scriptiebank.be/node/6347
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mult | Vindplaats
Turnhout: pa 8.1.1 mult
Meertaligheid is in Brussel de norm. Ze is niet meer
weg te denken en gevarieerder dan ooit. Het grootste
deel van de Brusselse kinderen groeit op in een meertalige gezinscontext. Met het Meertalige
Gezin als nieuwe norm wordt het tijd voor een meertalige mindset! In welke taal poets je je
tanden? In welke taal vind je jezelf het grappigst? Welke taal heeft de beste woorden om te
troosten? Het is tijd om afscheid te nemen van de eentalige manier van kijken naar de taligheid
en de taalontwikkeling van de (Brusselse) jeugd en bevolking. In het kader van deze
Bachelorproef Multi talen multi beleving ontwikkelde Julie van der Schaaff gesprekskaartjes.
Het gebruiken van deze kaartjes kan een opening bieden om de unieke taalsituatie te
bespreken zonder daarbij een oordeel te hoeven vellen. Zo kan er tegemoet gekomen worden
aan de erkenning en de (op)waardering van de meertalige gezinnen. Deze kaartjes nodigen uit
tot het delen van de persoonlijke beleving op het vlak van taalontwikkeling, taalstatus en
discriminatie, taal en identiteit, taal en emotie, en taalwaardering.
Open the door for reading: Guidance for practitioners working with young families / Erasmus +.
- [S.l.]: Erasmus +, 2019.
URL: https://brusselsebibliotheken.bibliotheek.be/openthedoorforreading
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 open
Hoe inspireer je jonge ouders om thuis met verhalen en boeken aan de slag te gaan? En hoe
kan je deze boodschap in het bijzonder overbrengen bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen?
Om op deze vragen een effectief antwoord te vinden, namen de Brusselse bibliotheken deel
aan Open the Door for Reading, een Europees uitwisselingsproject tussen vijf Europese steden:
Göteborg (initiatiefnemer en coördinator), Bristol, Turku, Milaan en Brussel. Deze vijf steden
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werkten voor twee jaar (2017-2019) samen rond het thema leesbevordering met en voor
kansengroepen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis willen de vijf partners tot
nieuwe leesinzichten en -methodieken komen. Het doel? Maatschappelijk kwetsbare gezinnen
met jonge kinderen te inspireren om zelf thuis met boeken en verhalen aan de slag te gaan.
Immers, hoe inspireer je sociaal kwetsbare ouders om aan hun kind(eren) verhalen te vertellen
en voor te lezen? Dit is de kernvraag die de vijf Europese steden samenbracht. Van 2017 tot
2019 deelden partners uit verschillende werkomgevingen (voorschoolse organisaties, scholen,
welzijnscentra, bibliotheken) in Göteborg, Bristol, Brussel, Turku en Milaan hun ervaringen met
elkaar. Ze wisselden goede praktijken uit over leesbevordering bij kwetsbare gezinnen in hun
eigen stad. De vijf steden hebben hun ervaring dan ook verzameld in een handleiding voor de
sector (bibliotheken, voorschoolse opvang, kinderopvang,...). De doelstelling is om het belang
van het lezen te benadrukken en professionals die regelmatig samenwerken met gezinnen bij
te staan. De handleiding bevat tal van nuttige leesstrategieën die gezinnen helpen bij het
stimuleren van lezen, en komt dus goed van pas bij de organisatie van leesactiviteiten en
leesmethodes.
Soms zijn er problemen in je familie : met wie
kan je praten? / Nobel, Anke; Zwerver, Saskia. Utrecht: Pharos, 2017. - 21 p.
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar
URL:

https://www.youtube.com/watch?v=jm9WHf3QxJU&list=PLIZqSXpWkO6YN2nMbRBqoFx4pl0SIopR&t=0s&index=3
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 soms
Voor ouders met een niet-westerse achtergrond of beperkte gezondheidsvaardigheden die
problemen in hun gezin hebben, blijkt de bestaande informatie niet altijd even goed vindbaar
en te begrijpen. Ook schrikken ouders soms terug voor de inzet van jeugdzorg omdat ze bang
zijn om de zeggenschap over hun kinderen kwijt te raken. Dit beeldverhaal met informatie in
eenvoudige taal ondersteunt gezinnen met problemen bij het vinden van de weg naar hulp in
de wijk. Het geanimeerde beeldverhaal is ook te vinden op YouTube.
De tijd van je leven : gezin zijn is geweldig [werkboek] / Roseboom, Jan
Willem. - Culemborg: The Family Factory, 2009. - 71 p.; 41 p.: 15,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 tijd
Dit werkboek en dagboek hoort bij een serie workshops voor ouders met
kinderen tussen 4-12 jaar maar kan ook zelfstandig gebruikt worden. Het
boekje bevat tips en biedt ruimte om aantekeningen te maken rond de
volgende onderwerpen: 1. Schrijf je gezinsmissie! Hoe willen jullie je
gezin vormgeven? 2. Verbondenheid: gericht zijn op elkaar, luisteren,
positief communiceren, tijd voor elkaar 3. Time management voor gezinnen: waarom doe je
wat je doet? Stressmomenten in je gezinsleven te lijf gaan 4. De Opvoedtoolbox: positief
opvoeden, grenzen en ruimte, prijzen en belonen, corrigeren en negeren 5. Geweldige
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Gezinnen: hoe hou je het leuk (je relatie, je gezin en jezelf)? De keerzijde van het boekje kan
gebruikt worden als een logboek voor het gezin.
De volgende stap in opvoeden : balans, thuis en op school / Steijns, Edith. Leiden: Uitgeverij TjB, 2015. - 303 p.. - ISBN: 978-90-824436-0-8: 29,95
EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 volg
Dit boek beschrijft op een duidelijke manier de werking van het TOL-model,
een model voor de totale ontwikkeling van de mens tijdens alle
ontwikkelingsfasen van het leven. Zowel ouders/opvoeders als
leerkrachten kunnen dit model hanteren als een gids voor de ontwikkeling
van kinderen en om te reflecteren over de eigen persoonlijke ontwikkeling. Hoe je zelf je leven
leidt, is immers van essentieel belang voor de opvoeding van kinderen. De verschillende fasen
in de ontwikkeling van een kind vragen van de opvoeder om per situatie af te stemmen in het
geven van begrenzing en sturing. Het boek beschrijft het belang van de emotionele balans. Als
een opvoeder zelf niet in balans is, kan dit invloed hebben voor de balans van een kind. Er wordt
onder meer ingegaan op de persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen van de opvoeder. Het
boek biedt inzichten, geeft voorbeelden en handreikingen waardoor het praktisch toepasbaar
is.
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Levenswiel : ontdek je waarden als sleutel tot bewuste loopbaan- en
levenskeuzes / Boen, Marleen; Van Bladel, Katrin; Quaegebeur, Annelies.
- Leuven: LannooCampus, 2016. - 1 toolbox met boekje (40 p.) en 250
kaartjes. - ISBN: 978-94-014-4192-6: 29,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 leve
Waarden zijn een essentieel onderdeel van elk facet van je leven. Deze
toolbox biedt een werkinstrument om die levensfacetten visueel te
presenteren: sociale relaties, intieme relaties, financiële situatie,
gezondheid en welzijn, loopbaan en prestaties, fysieke omgeving, persoonlijke ontwikkeling,
plezier en ontspanning. Met de toolbox en de bijbehorende kaartenset ontdek je door
praktische opdrachten hoe al je keuzes en beslissingen door je waarden beïnvloed worden. Dat
kan alleen, via samenwerking in je team of met andere collega's. Ook voor leidinggevenden is
de toolbox interessant: de doelen die je stelt aan het bedrijf en aan je medewerkers, moeten
immers gebaseerd zijn op de juiste waarden om succesvol te zijn.
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Pictogrammenwoordenboekje: voor ouders & schoolteams
kleuteronderwijs / Politeia nv. - Brussel: Politeia, 2017.. - ISBN:
9782509029621: 35,00 EUR (voor 10)
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 pict ; TAAL 1.3.1 pict ; TAAL 7 pict
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.3.1 pict ; TAAL 7 pict
Dit
pictogrammenwoordenboekje
wil
kleuterscholen
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 280 pictogramstickers in het boekje terug die kunnen
gebruikt worden om bijvoorbeeld via de agenda te communiceren.
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: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: 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.
Ebbie in de wasbak / Huiberts, Marjet; Praagman, Milja. Haarlem: Gottmer, 2019. - 26 p.. - ISBN: 978-90-257-7191-1:
10,99 EUR
Doelgroep: 0-4 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 ebbi
Ebbie is vies maar hij wil niet in bad. 'Ebbie in de wasbak' is een
prentenboek dat inzet op woordenschatverwerving.
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Belle in bad / Busink, Diane; Gasseling, Kristel; Klokman, Milou. Doetinchem: Graviant Educatieve Uitgaven, 2018. - [26] p.. ISBN: 978-94-92593-14-6: 12,95 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 bell
Prentenboek over een meisje dat niet meer uit bad wil. De
herhaling van woorden, klanken en klankcombinaties stimuleert
de spraak- en taalontwikkeling. Om voor te lezen of voor
beginnende lezers. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling komt in het boekje aan bod. Het
verhaaltje nodigt uit tot een gesprekje over spelen, doen-alsof en tegendraads zijn.

NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 11+. Deel 1 / Fischer, Doris; Kellner, CHristina.
- Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p. (leer-luisterboek), 46
p.(woordenboek), veelv. gep. (werkbladenmap). - ISBN: 9789463417488.
- ISBN: 7436956519540: 137 EUR
Doelgroep: 9-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2 nt2p
NT2, praat mee! 11+ deel 1 is ontworpen voor nieuwkomers. Het
werkboek bestaat uit de volgende thema's: de school, vrije tijd, familie,
eten en drinken, het lichaam, beroepen,, het huis, ... In het leer-luisterboek
vind je een overzicht van woorden en zinnen, de werkbladenmap bevat kopieerbladen met
oefeningen. In het woordenboek staan afbeeldingen van de belangrijkste woorden uit elk
thema. Deel 1 bevat oefeningen voor grammatica, lezen, luisteren, spreken, schrijven,
woordenschat. Bij dit werkboek kan je de voorlezer gebruiken, een pen waarmee je woorden
of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen kunnen woorden zo vaak ze willen opnieuw
beluisteren.
NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 11+. Deel 2 /
Fischer, Doris; Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019.
- 80 p. (leer-luisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep.
(werkbladenmap). - ISBN: 7436956519557. - ISBN:
7436956519540. - ISBN: 9789463417488: 137 EUR
Doelgroep: 9-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2 nt2p
Bespreking zie vorige titel
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NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 6+. Deel 1 / Fischer, Doris;
Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p. (leerluisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep. (werkbladenmap). - ISBN:
9789463417464. - ISBN: 7436956519502. - ISBN: 7436956519519: 137
EUR
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2 nt2p
NT2, praat mee! 6+ deel 1 is ontworpen voor jonge nieuwkomers.
Bespreking zie vorige titel
NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 6+. Deel 2 / Fischer,
Doris; Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p. (leerluisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep. (werkbladenmap). - ISBN:
9789463417471. - ISBN: 7436956519533. - ISBN: 7436956519526: 137
EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2 nt2p
Bespreking zie vorige titel
Creatief met voorwerpen / Brasseur, Philippe. - [S.l.]: Casterman, 2009.
- 91 p.. - ISBN: 978-90-303-6283-8: 16,50 EUR
Doelgroep: 3-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.1 crea
'Creatief met voorwerpen' geeft leerkrachten en begeleiders van
groepen reikt speelse manieren aan om vanuit voorwerpen te werken
aan taalvaardigheid. De zeven hoofdstukken bevatten meer dan 50
ideeën voor alle schoolvakken in de basisschool.

Beste boekenjuf/meester 2019 / [s.n.]. - Brussel: Agentschap voor
Onderwijscommunicatie, CANON Cultuurcel, 2019. - 55 p.
URL: https://www.vlaanderen.be/publicaties/beste-boekenjuf/meester
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 best
De prijs voor de Beste Boekenjuf of -meester wil nadrukkelijke aandacht
en waardering schenken aan de concrete, dagelijkse inzet van
leerkrachten voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de
klas. In deze publicatie komen laureaten, genomineerden en mensen uit
het vak aan het woord. Het middenkatern bevat leeskaarten met
handleiding.
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Aadje Piraatje kan al lezen: lees je mee? / Huiberts, Marjet;
Posthuma, Sieb. - Haarlem: Gottmer, 2016. - 36 p.. - ISBN:
978-90-257-6083-0:
9,95
EUR
Doelgroep:
5-8
jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 aadj
Aadje Piraatje vaart over de wereldzeeën op het
piratenschip van zijn vader. Hij kan niet naar school en dus
krijgt hij les van Vader Piraat. Aadje moet letters leren,
maar Jan-zonder-hand en de andere stoere piraten
verstoren de les met flauwe grapjes... Het boek begint als een samenleesverhaal en daarna
komen allemaal korte stukjes tekst met mkm-woorden en met een grote prent vol woordjes
die zelf gelezen kunnen worden.
Exit dyslexie : zeker leren lezen met de Alfabetcode / Moonen, Erik. Antwerpen: Manteau, 2019. - 464 p.. - ISBN: 978-90-223-3654-0: 24,99
EUR
Doelgroep: 7-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.6 exit
De auteur stelt dat elk kind een vlotte lezer kan worden. Dyslexie is volgens
hem geen erfelijke taalontwikkelingsstoornis, maar het gevolg van slechte
onderwijsmethoden. Dwaalspoor dyslexie laat zien welke ogenschijnlijk
kleine, maar volgens de auteur kapitale fouten er worden gemaakt en stelt
een alternatief voor: de alfabetcode-aanpak. Die is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, werd
in nauwe samenwerking met de Nederlandse Stichting Schriftontwikkeling uitgewerkt en heeft
inmiddels bewezen zowel makkelijk hanteerbaar als dyslexieveilig te zijn. Dwaalspoor dyslexie
is geen boek boordevol nuttige tips, maar een heldere handleiding die je toont hoe je elk kind
goed leert lezen en schrijven.
Kom maar met gedichten en verhalen: Creatief schrijven op de
basisschool / Herfst, Nanette; Bouwhuis, Ben; Pauw, Ietje. - Zwolle:
Katholieke PABO Zwolle, 2017. - 100 p.
Doelgroep: 3-14 jaar
URL: https://www.kpz.nl/publicaties/kom-maar-met-gedichten-enverhalen/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.4 komm
In Kom maar met gedichten en verhalen : creatief schrijven op de
basisschool van Ben Bouwhuis en Ietje Pauw komen theorie, didactiek
en lespraktijk van het creatief schrijven afzonderlijk aan bod. Er wordt ingegaan op de rol van
de leraar tijdens het schrijfproces en er worden concrete lessituaties besproken. Bevat een lijst
met dichtbundels en lesideeën voor het schrijven van verhalen, kook-, dans- en voelgedichten.
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Schrijf! : alles over het schrijven van gedichten en verhalen / Baseler, Marja. Vianen: The House of Books, 2008. - 128 p.. - ISBN: 978-90-443-2135-7:
12,50 EUR
Doelgroep: 9-10 jaar 11-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.4 schr
Marja Baseler schreef dit boek waarin kinderen de basisvaardigheden leren
om verhalen en gedichten te schrijven. Wat is een goede spelling, hoe maak
je een leesbare zin, waartoe dienen alinea's en hoe bouw je een verhaallijn
op? En als het om de kunst van het dichten gaat: moet je altijd rijmen, wat is een strofe en zijn
alle gedichten kort?
Op zoek naar letters: de andere spelling- en grammaticadidactiek / Janson,
Dolf. - [S.l.]: Maak je eigen onderwijsboek, 2018. - 324 p.. - ISBN:
9789463678988: 34,95 EUR
Doelgroep: 7-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.1 opzo
De spelling van het Nederlands is gebaseerd op de uitspraak en dus op de
klank van de taal. Dan moet ook de didactiek dit als uitgangspunt nemen.
In dit boek staat beschreven hoe dat kan. Bovendien worden alle
spellingscategorieën uitgebreid behandeld met achtergronden en
didactische aanwijzingen. De grammaticadidactiek is gericht op het herkennen van samenhang
en betekenisverbanden binnen en tussen zinnen.

van woorden weten: Methode woordenschatvergroting voor jongeren van
12 tot 18 jaar CEFR/ERK B1-naar B2 / van der Maden, Fros. - Groningen:
Edutekst, 2019. - 140 p. (werkboek), 86 p. (docentenhandleiding), met:
docentenhandleiding, werkboek. - ISBN: 9789083018508: 22,95 EUR
Doelgroep: 12 -18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 vanw ;
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.3.2 vanw
Van woorden weten is een methode voor woordenschatvergroting voor
jongeren van 12 tot 18 jaar (B1 naar B2). Tijdens het uitvoeren van de opdrachten raken de
leerlingen vertrouwd met woordraadstrategieën en leren ze woordvormingsregels herkennen
en toepassen. Met het boek kan zowel individueel als in groep gewerkt worden. Geschikt voor
tweedetaalleerders én moedertaalleerders die hun woordenschat willen vergroten.
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wablieft Start / Wablieft. - Mechelen: Wablieft, [s.a.]. - 20 p.: 26
EUR (jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties)
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18
jaar
URL: http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft.
De Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een
twintigtal eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van Wablieft-artikels. Er staat
ook een woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen of om in
de klas mee aan de slag te gaan.

Level Up : een praktische gids om bordspellen een extra educatieve
dimensie te geven / Vermant, Lies; van de Bunt, Frederick. - Mechelen:
Level 21, 2019. - 194 p.: 39,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 leve
Dit boek is opgevat als een queeste. Het neemt je mee op avontuur
doorheen vooroordelen, pedagogie en wetenschappen op zoek naar meer
spel. In het eerste deel wordt ingegaan op leren, leertheorieën en de
pedagogische waarde van spel. Middenin bevindt zich de schat van 50
spellen met praktische tips en toepassingen voor de onderwijspraktijk.
Daarna komen de verschillende elementen van een spel aan bod en vervolgens de verschillende
types spelers. Het deel 'Alchemie' bespreekt de elementen die een rol spelen bij het maken van
een spel.
Start to draw : visueel communiceren op het werk / Vanquaillie, Axelle. Leuven: LannooCampus, 2020. - 120 p.. - ISBN: 978-94-014-6523-6: 24,99
EUR
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 star
Teken je boodschap, vergader productiever, inspireer met beelden!
Tekenen maakt je geheugen sterker, laat je beter begrijpen, spreken en
luisteren, en lokt betere communicatie uit. Het is een universele taal die je
helpt je boodschap over te brengen en je publiek te engageren, zeker tijdens
meetings, presentaties of brainstormsessies. Maar waarom stoppen we als volwassene dan
bijna allemaal met tekenen? Start to draw leert je op een heldere manier tekenen en
boodschappen overbrengen in je werkomgeving. In korte, duidelijke hoofdstukken ontdek je
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waarom tekenen werkt, hoe je een impact krijgt op je eigen werk en dat van anderen, en hoe
je op een creatievere manier naar je job kunt kijken.
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
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.

Nederlands met lidwoorden : het beeldwoordenboek / [s.n.]. - [S.l.]:
BABADADA, 2015. - 92 p.. - ISBN: 9783749851508. - ISBN:
9783749863792. - ISBN: 9783749836420. - ISBN: 9783749839087. ISBN: 9783749839445. - ISBN: 9783749860210. - ISBN: 9783749849918.
- ISBN: 9783749839599. - ISBN: 9783749839469. - ISBN:
9783749839414. - ISBN: 9783749839230. - ISBN: 9783749849932. ISBN: 9783749839438
URL: https://babadada.com
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 twi ; TAAL 7 haus ; TAAL 7 pash ; TAAL 7 hebr ; TAAL 7 soma ;
TAAL 7 tigr ; TAAL 7 urdu ; TAAL 7 dari ; TAAL 7 nepa ; TAAL 7 koer ; TAAL 7 arab ; TAAL 7 fars ;
TAAL 7 port
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 tigr ; TAAL 7 urdu ; TAAL 7 dari ; TAAL 7 koer ; TAAL 7 arab ; TAAL
7 fars ; TAAL 7 soma
Babadada ontwikkelt thematische beeldwoordenboeken. De beeldwoordenboeken zijn
tweetalig, met aandacht voor de Nederlandse lidwoorden. De andere talen zijn: Asante-Twi,
Hausa, Pashto, Hebreeuws, Farsi, Arabisch, Koerdisch, Nepalees, Dari, Urdu, Portugees,
Somalisch, Tigrinya. Op de website kan je steeds 2 talen kiezen die weergegeven worden uit
een totaal van 101 talen. De beelden zijn thematisch gebundeld met thema's zoals school, reis,
supermarkt, kantoor, familie, noodgevallen, ...
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De babbelaars: Een babbelspel over gevoelens voor kinderen van 3
tot 6 jaar. / De Backer, Sarah; van Raevels, Frieda. - Ternat: Baert
NV, 2019. - speluitleg (15 p.), 2 draaischijven met gevoelens, 5
kijkplaten, 50 situatiekaarten, 8 babbelaars, 8 houders, 16
paspoortkaartjes,
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.1 babb
De Babbelaars is een spel om kinderen gevoelens te leren herkennen
en er over te praten. Het laat toe met jonge kinderen aan de slag te gaan met het waarnemen
en beschrijven van gebeurtenissen en stil te staan bij de gevoelens die deze teweeg kunnen
brengen. De speldoos bevat 6 spellen. Spel 1 en 2 zetten in op kennismaken en het stimuleren
van empatisch vermogen. Spel 2 en 3 leggen de focus op het herkennen en benoemen van de
gevoelens. Voor jongere kinderen is er een draaischijf met de vier basisgevoelens. Voor oudere
kinderen kan er een draaischijf met vier extra gevoelens gebruikt worden. Spel 4 en 5 spelen
tot slot verder in op de relatie tussen context, gebeurtenissen en gevoelens. Geschikt voor 2
spelers tot een hele groep. In de speluitleg wordt eveneens de link gelegd naar bepaalde
ontwikkelingsdoelen.
Het eerste nijlpaard op de maan / Walliams, David; Ross, Tony. Hasselt: Clavis, 2015. - [30] p.. - ISBN: 978-90-448-2562-6: 16,95
EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.1 eers
Humoristisch prentenboek over twee nijlpaarden met dezelfde
droom: het eerste nijlpaard worden op de maan. Hercules, het ene
nijlpaard, is erg rijk en bouwt een gigantisch ruimtevaartcentrum
om zijn droom waar te maken. Sheila, het andere nijlpaard, woont
in de jungle en bouwt samen met de andere jungledieren een primitieve raket. Beide
nijlpaarden belanden op de maan, maar er kan er maar eentje de eerste zijn... Vanaf 5 jaar.
Het kleurenmonster gaat naar school / Llenas, Anna; SchoehuysBlaak, Antje. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 2019. - 34 p.. - ISBN:
978-90-5116-736-8: 14,95 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 kleur
In dit boek beleeft het bekende kleurenmonster zijn eerste dag op
school, en daar komen natuurlijk heel wat gevoelens bij kijken.
Groen staat voor rust, rood voor boosheid, geel voor blijdschap,
zwart voor angst en blauw voor verdrietig. Alle gevoelens passeren de revue van de
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verwachtingen tot de eerste speeltijd, en van de lunch tot het afscheid op het einde van de
dag. De kleuren en het verhaal maakt het voor kinderen makkelijker om te praten over
gevoelens, of hun gevoelens kenbaar te maken als hen de taal van gevoelens ontbreekt. Het
kan ook gebruikt worden om kinderen te ondersteunen bij hun overstap naar de kleuterschool.
Zet jezelf in mijn plaats / [s.n.]. - Valencia: akros, [s.a.]. - 1 houder
met 10 situaties, 15 personages en 10 emoties. - ISBN:
8426804208459
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2
Dit spel bestaat uit een houder met 10 situaties, 15 personages en
10 emoties afgebeeld door emoticons. De houder laat toe om een
situatie te kiezen, die te bestuderen of bespreken, en vervolgens
per personages te kiezen welke emotie mogelijk in hen omgaat. Bij dit spel zijn er geen foute
of juiste antwoorden. Het spel spoort aan om jezelf in de positie van iemand anders te plaatsen
en kritisch en empatisch na te denken om zo emotioneel bewustzijn en sociale vaardigheden
te stimuleren. De handleiding met spelsuggesties kan ook in andere talen gedownload worden
van
de
website
van
de
uitgever
via
de
link
hieronder.
https://akroseducational.com/en/p/put-yourself-in-my-shoes/
Goede manieren op school / [s.n.]. - Parijs: Nathan, 2017. handleiding (17 p.), spelbord, 24 kaarten, 20 fiches, 4 pionnen, 1
dobbelsteen. - ISBN: 3133093320131: 37,30 EUR
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 goed
Bordspel dat kinderen de regels van goed gedrag op school
aanleert zodat ze beter met elkaar overweg kunnen. Doelen en
beoogde vaardigheden: onderscheiden wat je op school wel en niet mag doen, woordenschat
uitbreiden, interactie en communicatie aanmoedigen, sociale waarden zoals elkaar
respecteren ontwikkelen, de spelregels volgen.
Stop de tijd ... en kom tot rust: Kinderyoga, mindfulness, braingym ... in
de klas / Nuyts, Vicky; Broothaerts, Elke. - Averbode: Averbode, 2017. handleiding (64 p.), 30 opdrachtenfiches, 40 kaartjes met oefeningen,
dvd. - ISBN: 9789031739769
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.4 stop
Deze map biedt concrete handreikingen, fiches en kaartjes om rustige
tussendoortjes en yogamomenten in de klas in te zetten. In de
handleiding vind je didactische suggesties en instructies, benodigdheden, verhalen om aan de
momenten te koppelen en een korte duiding en linken naar ontwikkelingsdoelen achterin. Op
de dvd vind je video's van een voorbeeldles en verschillende oefenreeksen. De fiches en
kaartjes geven de oefeningen visueel weer op stevig papier met duidelijke foto's. Voor kleuters
en leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs.
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Draakje vurig op school / Intrabartolo, Josina; Van
Olphen, Janneke; Goudappel, Martine. - Bennekom:
Scrivo Media, 2018. - 32 p.. - ISBN: 978-94-91687-56-3:
12,95 EUR
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.4.2 draa
In dit prentenboek gaat Draakje Vurig naar school. Hij
speelt met zijn vriendjes en werkt hard. Soms heeft hij
last van de drukte om hem heen. Door alle prikkels gedurende de dag verkleurt het groene
draakje langzaam vanaf zijn staart van oranje naar rood. Wanneer zijn vader bij het ophalen zijn
banaan is vergeten, wordt het hem teveel; hij spuwt vuur. De metafoor van een draakje wil
inzichtelijk maken wat er bij overprikkeling gebeurt. Het boekje bevat een bijlage voor ouders
en leerkrachten, waarin uitleg wordt gegeven over hooggevoeligheid in combinatie met een
sterke wil. Achterin zit een kopieer- en uitknipbare bouwkaart om een spanningsmeter te
maken.
Vloeiend van groep 2 naar 3 : een praktische leidraad voor effectief
onderwijs in de onderbouw / Bouwman, Aafke; Bakker, Marije. Zoetermeer: Uitgeverij Pica Educatief, 2019. - 144 p.. - ISBN: 978-9492525-62-8: 24,95 EUR
Doelgroep: 5-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.1 vloe
Kinderen in groep 2 (3e kleuterklas) leren vooral informeel, al spelend. In
groep 3 (1e leerjaar) wordt van hen verwacht dat ze starten met het
formele leerproces. Om de doorstroom van het kleuter- naar lager
onderwijs vloeiend te doen verlopen en de ontwikkeling van jonge kinderen doorlopend te
stimuleren, organiseren sommige scholen het onderwijs in samengestelde groepen. In dit boek
lees je hoe je deze organisatievorm voorbereidt en uitvoert. Daarnaast wordt er ingegaan op
het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs m.b.t.: instructie en differentiatie, spel, rekenen,
taal, lezen, schrijven, het gebruik van ontwikkelingsmaterialenorganisatie en
klassenmanagementmonitoring. Het boek is relevant voor leerkrachten in samengestelde
groepen, maar biedt ook inspiratie aan alle leerkrachten (in opleiding), begeleiders en andere
betrokkenen bij het onderwijs aan het jonge kind.
Ik blijf nog even : vertelboek over zittenblijven voor kleuters en ouders
/ De Keyser, Kim. - Oud Turnhout: Gompel&Svacina bvba, 2019. - 27
p.. - ISBN: 978-94-6371-149-4: 19,00 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 ikbl
Sommige kleuters kunnen het moeilijk hebben in hun klasgroep. Af en toe kan dit niet worden
verholpen. Ondanks alle moeite van de school, ouders en begeleiders. Mogelijk besluiten zij dat
het kind beter nog niet naar de volgende klasgroep gaat, maar een jaartje wacht. Dit vertelboek
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gaat over Mik, die het jaar overdoet. Het is bestemd voor kleuters, hun leerkrachten, ouders,
begeleiders.

SEL in de groep : sociaal-emotioneel leren in de praktijk / Van der
Wal, Sophia; Van Overveld, Kees. - Zoetermeer: Uitgeverij Pica,
2018.. - ISBN: 978-94-92525-38-3: 60,00 EUR
Doelgroep: 5-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.1 sele
Deze werkmap is een praktische uitwerking van het boek Groepsplan
Gedrag van Kees van Overveld en geeft concrete handreikingen om
voor en na metingen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen de juiste acties te ondernemen. In Nederland zijn zulke metingen sinds 2015 verplicht
en deze map speelt in op drie van de meest gebruikte opvolgsystemen daar: ZIEN!, VISEON 2.0
en SCOL. De map bevat praktische formulieren en kaarten waarmee leerkrachten proactief
kunnen handelen en de socio-emotionele vaardigheden van leerlingen kunnen vergroten. Door
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen en op basis daarvan interventies te
plegen, kunnen leerkrachten zo trachten problemen in de groep voorkomen. De methodieken
zijn dus vooral toegespitst op preventief handelen. De map is ook geen op zich staande
methode voor sociale vaardigheden, maar kan net als aanvulling dienen om de vooruitgang van
deze ontwikkeling op te volgen. Ook indien een school geen volgsysteem hanteert voor de
opvolging van socio-emotionele vaardigheden, kan deze werkmap handvaten bieden om deze
ontwikkeling te ondersteunen en te managen. De werkmap vertrekt namelijk ook vanuit de
theorieën rond groepsvorming (storming, norming, ...) en de SEL-competenties van Kees van
Overveld, die breed inzetbaar zijn.
GC Gevoelens- en behoeftekaartjes voor de 1e graad van het lager
onderwijs / [s.n.]. - Averbode: Altiora, 2016. - 2x 16 kaartjes. - ISBN:
9789031711925: 4,95 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gevo
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 gevo
Deze kaartjes zijn flexibel inzetbaar materiaal om rond conflicten,
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken met
kinderen van de 1ste graad lager onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het principe van geweldloze
communicatie van Rosenberg. De set bestaat uit 2 waaiers: 16 gevoelenskaartjes en 16
behoeftekaartjes.
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GC Gevoelens- en behoeftekaartjes voor de 2e graad van het lager
onderwijs / Bergmans, Hedwig. - Averbode: Altiora, 2017. - 2x 32
kaartjes. - ISBN: 9789031711932: 7,95 EUR
Doelgroep: 7-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gevo
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 gevo
Deze kaartjes zijn flexibel inzetbaar materiaal om rond conflicten,
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken met kinderen van de 2de graad
lager onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het principe van geweldloze communicatie van
Rosenberg.
GC Gevoelens- en behoeftekaartjes voor de 3e graad van het lager
onderwijs / Bergmans, Hedwig. - Averbode: Altiora, 2017. - 2x 48
kaartjes. - ISBN: 978-90-317-1194-9: 9,95 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gevo
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 gevo
Deze kaartjes zijn flexibel inzetbaar materiaal om rond conflicten,
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken met
kinderen van de 3de graad lager onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het principe van geweldloze
communicatie van Rosenberg.
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
Doelgroep: 7-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: 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 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.
Stop de tijd ... en kom tot rust: Kinderyoga, mindfulness, braingym ... in
de klas / Nuyts, Vicky; Broothaerts, Elke. - Averbode: Averbode, 2017.
- handleiding (64 p.), 30 opdrachtenfiches, 40 kaartjes met
oefeningen, dvd. - ISBN: 9789031739776
Doelgroep: 7-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 stop
Deze map biedt concrete handreikingen, fiches en kaartjes om rustige
tussendoortjes en yogamomenten in de klas in te zetten. In de
handleiding vind je didactische suggesties en instructies, benodigdheden, verhalen om aan de
momenten te koppelen en een korte duiding en linken naar eindtermen achterin. Op de dvd
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vind je video's van een voorbeeldles en verschillende oefenreeksen. De fiches en kaartjes geven
de oefeningen visueel weer op stevig papier met duidelijke foto's. Voor leerlingen uit de tweede
en derde graad van het lager onderwijs.
Stresskids : survivalgids voor kinderen en hun ouders / Peerlings, Wendy;
Vanthillo, Jan. - -Tielt: Uitgeverij Lannoo nv, 2008. - 260 P.. - ISBN:
9789401428040: 24,99 EUR
Doelgroep: 5-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 stre
Heel wat kinderen bezwijken onder de druk van school of hobby's. Prestaties
worden niet meer gemeten aan inzet, spitsvondigheid, creativiteit of plezier
in het leren maar aan snelheid, punten en de mogelijkheid om letterlijk te
herhalen. Als gevolg hiervan kunnen kinderen last krijgen van stress, angsten, spierpijn, nek- en
buikpijnklachten, slapeloosheid, een laag zelfbeeld,... Dit boek helpt om van je SOS-kind - een
kind met zichtbare Stress, Onderprestaties en Spanningsklachten - een relaxed kind te maken,
dat zich goed voelt in zijn vel en plezier heeft in het leren. Met vele tips en trucjes voor thuis
en in de klas die je kind zonder druk vlotter laten leren!
Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren /
Horeweg, Anton. - Houten: LannooCampus, 2016. - 192 p.. - ISBN:
9789401441513: 24,99 EUR
Doelgroep: 5-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 wats
Soms stuiteren kinderen letterlijk door je klas. Het gedrag van kinderen
met ADHD kan hoge eisen stellen aan de leraar, zowel in het basis- als in
het voortgezet onderwijs. Andersom stelt de schoolomgeving hoge (soms
onmogelijke) eisen aan een kind met ADHD. De leraar heeft de taak de
eisen 'passend' te maken, dit boek kan daarbij helpen. Het biedt je achtergrondinformatie over
ADHD, ADD en bijkomende stoornissen, gecombineerd met herkenbare verhalen uit de praktijk
en waardevolle tips voor in de klas.
Knapzak praktijkgidsen : de Cirkel van Zorg voor leerkrachten /
Van Gerven, Eleonoor. - Nieuwolda: Leuker.nu, 2015. - 111 p.. ISBN: 978-94-62542-81-5: 23,14 EUR
Doelgroep: 5-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 knap
Praktijkgids voor leerkrachten over onderwijs aan begaafde
leerlingen. Aan de hand van de stappen in de Cirkel van Zorg
krijgen leerkrachten inzicht in wat de leerling weet en kan; en
kunnen ze bepalen wat de leerling nog te leren heeft, welke
leermiddelen en opdrachten passend zijn bij de doelen en wat er nodig is om het
onderwijskundig proces te organiseren.
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Langmuts is een held : voor alle kleine helden die zich staande houden in
een woelige wereld / Intrabartolo, Josina; De Zeeuw, Dinie. - Bennekom:
Scrivo Media, 2016. - 31 p.. - ISBN: 978-94-91687-24-2: 12,95 EUR
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 lang
Kabouter Langmuts weet niet waarom hij anders is dan de andere
kabouters. Hij is snel bang, houdt niet van harde geluiden, krijgt buikpijn
van feestjes en gaat liever niet logeren. Als de andere kabouters hem op
een dag kabouter Bangmuts noemen, wordt hij verdrietig en dwaalt door het bos tot hij Kleine
Uil tegenkomt. Die legt uit waarom Langmuts soms bang is en benadrukt dat gevoelig zijn voor
details ook een kracht kan zijn. Een herkenbaar verhaal voor (hoog)gevoelige kinderen en hun
ouders. Het boek wordt afgesloten met een tweetal pagina's vol aanvullende informatie en
verwijzingen.
Visual thinking strategies for individuals with autism spectrum disorders :
the language of pictures / Arwood, Ellyn Lucas; Kaulitz, Carole; Brown,
Mabel M. - Shawnee Mission, Kan: Autism Asperger Pub. Co., 2009. 199 p.. - ISBN: 978-1-934575-50-5: 32,70 EUR
Doelgroep: 3-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 visu
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een autistische
spectrumstoornis beelddenkers zijn en op een visuele manier leren. Dit
boek geeft handvatten om beelden te gebruiken voor de leerontwikkeling en het ontwikkelen
van vaardigheden. Het boek helpt te begrijpen hoe het visuele brein van iemand met ASS werkt
en toont hoe afbeeldingen en beelden kunnen worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau
van de persoon die ernaar kijkt. Op deze manier kunnen passende beelden de ontwikkeling van
kinderen met een autismespectrumstoornis ondersteunen. Het boek geeft ook aan hoe
communicatie kan helpen om de verwarring en angst die vaak leiden tot gedragsuitbarstingen
te verminderen.
Gelukkig maar! / Wat jammer nou! : het verhaal over wat er
allemaal níét gebeurde / Halling, Thomas; Eriksson, Eva. Amsterdam: Querido, 2006. - [22], [22] p.. - ISBN: 90-451-0299-4:
12,50 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.3 watj
De hemel is blauw, de zon schijnt en Amanda heeft zin om naar
buiten te gaan. Ze loopt linksaf de straat in. Gelukkig maar! "Want
anders had ze een bloempot op haar kop gekregen." Zo begint de dag waarop Amanda geluk
heeft en haar allerlei onaangename zaken niet overkomen. Maar het had ook anders kunnen
verlopen. Dat blijkt als je het boek omkeert en aan de andere kant begint te lezen Dan volgt na
elke beslissing een gemiste kans: Wat jammer nou!. Origineel prentenboek met als thema dat
elke beslissing consequenties heeft. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
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Het meisje dat doet wat ze niet durft / Spires, Ashley; Kopmels,
Pascale. - Rotterdam: Bazalt, 2019. - 32 p.. - ISBN: 978-94-6118-279-1:
15,50 EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
URL: https://www.bazalt.nl/downloads/downloadpagina/lesplanmeisjedatdoet/file
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 meisj
Dit boek vertelt het verhaal van Demi, die best van avontuur houdt
maar het toch wat té eng vindt om in een boom te klimmen. Wanneer haar vrienden echter de
leukste tijd blijken te hebben boven in de boom, wordt het toch steeds moeilijker om
uitvluchten te blijven verzinnen... Het boek laat kinderen nadenken over het overwinnen van
angsten en doorzettingsvermogen. Het kan een aanzet zijn om thema's als growth mindset en
faalangst in de klas te bespreken. Bij het boek werd ook een lesplan gemaakt dat je op de
website van de uitgeverij via onderstaande link kan downloaden.
Wijzer in mindset : toolkit voor in de klas en bij
coaching / Houtman, Maaike; Van der Waals,
Tjitske. - [Huizen]: Pica, 2019. - 1 doos met 36
kaarten, handleiding (83 p.). - ISBN: 978-94-9252559-8
Doelgroep: 8+
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 wijz
Deze wijzer in mindset bevat een handleiding en
kaartenset om de theorie van Carol Dweck correct en effectief in de praktijk om te zetten in de
klas en bij uitbreiding andere coachingspraktijken De handleiding biedt een theoretisch luik met
verdieping van de mindsettheorie: de nuances, de valkuilen, de valse groeimindset en de
triggers van een vaste mindset. Daarna gaat het in op 7 bestaand en zelf ontwikkelde modellen
(Cirkel
van
invloed,
GGGGG-model,
Attributiemodel,
Timemanagementmatrix,
Doelaanpakmodel, foutengeheugen, Reflectiemodel) om leerlingen of coachees te begeleiden
in het toepassen van de mindsettheorie. Voor elk model zijn er vervolgens 5 coachingskaarten
die je helpen met per stap een korte uitleg en een concrete verwoording naar de leerling of
coachee toe. Bijvoorbeeld (timemanagementmatrix): 'Stap 1: Inventariseer alle activiteiten die
nog moeten. "Wat moet je allemaal nog doen? Wat verwachten anderen nog van je? Welke
dingen wil jij zelf daarnaast nog doen?" Schrijf alle antwoorden op losse post-its' Tot slot is er
nog een actiekaart die je kan inzetten na het toepassen van elk van de 7 modellen
Wiebelen en friemelen werkboek : aan het werk met je zintuigen /
Thoonsen, Monique. - Huizen: Uitgeverij Pica, 2019. - werkboek
(76 p.), handleiding (21 p.), 20 werkbladen. - ISBN: 978-94-9252561-1: 17,50 EUR
Doelgroep: 5-12 jaar
URL: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/gedrag/gedragalgemeen/wiebelen-en-friemelen-werkboek-pica
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 wieb
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Zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) heeft veel invloed op ons leven. Het veroorzaakt
bijvoorbeeld druk en overprikkeld gedrag, of juist teruggetrokken en/of sloom gedrag. Dit
werkboek bouwt voort op 'Wiebelen en friemelen in de klas en thuis'. Het vertelt kinderen meer
over hun eigen prikkelverwerking. Ze leren zeven zintuigen kennen, ontdekken wat het
prikkelfilter is en wat het betekent om onderprikkeld of overprikkeld te zijn. Met hulp van vijf
vriendelijke dieren komen ze erachter wat voor type ze zijn en hoe ze veranderingen in hun
omgeving kunnen maken om minder last te hebben van prikkels. Als begeleider kan je samen
met het kind op zoek gaan naar strategieën waarmee het prikkels zelf kan regelen. Bij het
werkboek hoort een handleiding die je samen met meer praktisch materiaal kunt downloaden.
Verlies in Beeld : therapeutisch werken met poppetjestaal bij verlies :
basisboek / Fiddelaers-Jaspers, Riet. - Heeze: In de Wolken, 2017. - 158 p..
- ISBN: 978-90-77179-23-9: 19,75 EUR
Doelgroep: 7+
URL: https://www.in-de-wolken.nl/
URL: https://www.omgaan-met-verlies.nl/
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.3 verl
Verlies in Beeld of 'poppetjestaal' is een methodiek waarbij met behulp van
duplo-poppetjes en andere materialen de traumatische verliessituatie van
iemand wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en therapie is het geschikt voor kinderen,
jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. De methodiek kan gebruikt
worden bij mensen die weinig talig zijn, maar ook bij mensen die juist zeer verbaal zijn en
daardoor meer in hun hoofd huizen dan in hun lijf. Het boek combineert theoretische
achtergronden, methodieken en casuïstiek. Foto's illustreren de tekst.
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Pesten en cyberpesten in het onderwijs : praktijk en beleid voor een veilige
leeromgeving / Deboutte, Gie. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2017. - 156 p.. ISBN: 978-94-6337-005-9: 26,50 EUR
Doelgroep: 18+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.6 pest
Dit boek belicht het aparte karakter van (cyber)pesterijen in een
hogeschoolcontext. Steunend op wetenschappelijk onderzoek en
ervaringen uit het lager en middelbaar onderwijs, biedt het hogescholen en
universiteiten theoretische en praktische handvatten waarmee ze hun huidige anti-pestaanpak
in vraag kunnen stellen en versterken. Aan de hand van een begeleidingscontinuüm worden
alle verantwoordelijkheden in kaart gebracht en oplossingen geformuleerd. Uitgewerkte
gespreksscenarios en praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en Nederland maken het geheel
concreet.
Autisme en seksualiteit : in de puberteit en daarna / Newport, Jerry;
Newport, Mary. - Huizen: Pica, 2007. - 139 p.. - ISBN: 978-90-77671-17-7:
15,00 EUR
Doelgroep: 12+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 auti
Veel pubers en adolescenten met ASS of andere problemen met sociale
communicatie, worstelen met de ongeschreven regels van het elkaar
ontmoeten, begroeten, een afspraakje maken en wat daarna komt. De
auteurs van dit boek hebben beide autisme. Ze geven uitleg over relaties in het algemeen; over
seksuele gevoelens; over wat mannen en vrouwen van seks verwachten; hoe je contact kunt
leggen en zelf je grenzen moet en kunt stellen; over geboortebeperking, soa's enzovoort. Het
boek is bedoeld voor pubers en adolescenten met een autistische stoornis, maar is ook geschikt
voor
jongeren
die
verlegen
zijn;
niet-assertief
zijn;
zwakbegaafd
zijn;
minderwaardigheidsgevoelens hebben.
Open kaart : gezond van geest ;-) / Vanderhoydonk,
Matthias; Baby in Red. - Sint-Truiden: Asster vzw, 2016. handleiding, 4 spelersfiches, 106 speelkaarten: 10,00 EUR
Doelgroep: 16+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.3 open
Dit kaartspel voor spelers vanaf 18 jaar laat nadenken over
over de thema's 'geestelijke gezondheid' en 'met zorg
omgaan met jezelf'. Het raakt heel wat onderwerpen aan die
binnen geestelijke gezondheidszorg leven, zoals dementie, alcohol, drugs, verstandelijke
beperking, psychose, hechting, familiewerking, ... Ook onderwerpen die ons als mens
persoonlijk raken, zoals gezond eten en bewegen, seksualiteit, vriendschap, troost, geloof,
natuur, gezelligheid, orde, zelfinzicht, enz. komen aan bod. De thema's in het spel zijn
onderverdeeld in 4 categorieën: praat 1 minuut over, doe-vragen, meerkeuzevragen en waar
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of niet waar vragen. De vragen zijn zodanig opgesteld dat ze antwoord bieden op taboes en
onwetendheden rond lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Ook het antwoord op deze
vragen en eventuele verdere kadering zijn opgenomen op de kaarten. Op iedere kaart staat ook
een weetje. Het spel wordt gespeeld met 3 (groepen) spelers die alles in het werk moeten
stellen om de eenzaamheid van hun personage te doorbreken door een zo groot mogelijk
sociaal netwerk rond hun personage uit te bouwen.
Eerste hulp bij hoogsensitiviteit / Van Hoof, Elke. - Tielt: Lannoo, 2017.
- 125 p.. - ISBN: 978-94-014-4685-3: 14,99 EUR
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.4 hoog
In dit boek vat prof. dr. Elke Van Hoof op een heel toegankelijke manier
samen wat we vandaag weten over hoogsensitiviteit. Rond dit
persoonlijkheidskenmerk bestaan nog altijd veel misverstanden.
Bovendien ligt de focus al te vaak op de negatieve kanten, terwijl
hoogsensitiviteit ook een aantal unieke talenten en kwaliteiten met zich meebrengt. De auteur
toont hoe de bestaande kennis je in de praktijk kan helpen om beter met je hoogsensitiviteit
om te gaan. Met de tips en oefeningen kun je onmiddellijk aan de slag om je unieke potentieel
te maximaliseren.
Het werkboek voor hoog sensitieve personen / Aron, Elaine N.. - Utrecht:
Lev., 2018. - 366 p.. - ISBN: 978-94-005-1033-3: 20,00 EUR
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.3.4 werk
Een werkboek vol oefeningen, zelftesten, ontspanningsoefeningen en
visualisaties voor hoogsensitieve personen.

GPS-brainstormkit : de snelste weg naar nieuwe ideeën / Flanders
District of Creativity vzw. - Leuven: Flanders DC, [s.a.]. - handleiding (23
p.), 1 GPS-bord (A0): 30,40 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 GPSDe GPS-brainstormkit is een gestructureerde methode om met een groep
van 12 tot 15 personen te brainstormen. Het GPS-bord in de doos vormt
de kern van de methode, de handleiding beschrijft het verloop van de
brainstorm. Een sessie wordt benaderd vanuit 5 invalshoeken, trends en ontwikkelingen in de
samenleving zoals bijvoorbeeld 'globalisering', 'duurzame ontwikkeling', 'superdiversiteit'. Deze
invalshoeken helpen de deelnemers om zich te focussen en zorgen ervoor dat er meer ideeën
gegenereerd worden. Een GPS-sessie eindigt met een 3-tal projectfiches met ideeën die als
beste werden uitgekozen.
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Now we're talking! Deep democracy in actie / Weijers, Frank. - Utrecht:
Spelen met ruimte, 2019. - 84 p.. - ISBN: 978-90-822249-1-7: 15,54 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 noww
De Lewis methode van Deep Democracy is een krachtig instrument voor
besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een
uiteenlopende diversiteit. Dit boekje gaat over de praktische toepassing
van de tools van Deep Democracy, bestemd voor iedereen die al iets van
de basics weet. Wat doe je als facilitator? En wat zijn woorden en zinnen die daarbij werken?
Ja-maar® omdenken in communicatie / Gunster, Berthold. - Amsterdam:
A.W. Bruna Uitgevers, 2016. - 59 p.. - ISBN: 978-94-005-0777-7: 4,99 EUR
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 omde
Dit kleine en compacte boekje is het kleine broertje of zusje van het
populaire boek Omdenken. In dit boekje vind je geen theorie. Vanuit
praktische voorbeelden wordt getoond hoe het principe van Omdenken
werkt en hoe je het kunt toepassen in je communicatie naar anderen, in
allerlei situaties: op het werk, binnen de familie, met kinderen en in
liefdesrelaties.
Samenwerken in projecten : de teamrollen van Belbin voor studenten /
Groen, Rob; Feijen, Ed; Hennevanger, Peter; Meester, André. Groningen: Noordhoff, 2014. - 113 p.. - ISBN: 978-90-01850-18-0: 31,95
EUR
Doelgroep: 18+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 same
Het vinden van goede en competente professionals is vaak niet moeilijk.
Wel is het moeilijk ze te laten samenwerken met anderen in een project.
In dit boek, dat bestemd is voor studenten op hbo-niveau, wordt op een
praktische en gedegen wijze uit de doeken gedaan hoe die samenwerking wel gerealiseerd kan
worden. Het boek bevat in dat verband de nodige theorie, bijvoorbeeld ontleend aan het
bekende en veelgebruikte samenwerkingsmodel dat door Meredith Belbin is ontwikkeld. De vijf
hoofdstukken van het boek gaan in op: De totstandkoming van de teamrollen en het maken
van de teamrollentest De karakteristieken van de teamrollen Het bouwen aan succesvolle
teams Het omgaan met de verschillende teamrollen en het ontwikkelen van je teamskills Het
professionaliseren van je eigen teamrolkwaliteiten
Talent in elke student : handleiding voor talentgerichte begeleiding in het
hoger onderwijs / Schyvinck, Evelien. - Leuven: Acco, 2015. - 172 p.
(handboek), 168 p. (werkboek). - ISBN: 978-90-334-9833-6. - ISBN: 97894-629-2234-1: 20,60 EUR (handboek), 15,45 EUR (werkboek)
Doelgroep: 17+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 tale
Deze handleiding, bestaande uit een handboek en werkboek, zoomt in op
de talentgerichte begeleiding van studenten in het hoger onderwijs. In een
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eerste deel wordt talentgericht werken behandeld vanuit een theoretisch perspectief met
verwijzingen naar wetenschappelijke theorieën en onderzoeken. De focus ligt op het belang
van docententraining en het onderscheiden van drie stappen in het talengericht begeleiden. In
het tweede deel gaat men concreter in op deze drie stappen en een inleidende stap met
werkvormen per deelproces. Het werkboek spreekt de student direct aan, en past de
methodieken uit het handboek toe volgens de deelprocessen via werkbladen en
werkvormfiches. Deze werkbladen en werkvormfiches zijn echter ook in het handboek terug te
vinden.
Kijk op kiezen : een stappenplan voor studie- en beroepskeuze / Backx,
Sara; Baets, Rein. - Brussel: Uitgeverij ASP, 2018. - 120 p.. - ISBN: 978-905718-739-1: 12,15 EUR
Doelgroep: 16+
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 kijk
Dit werkboek (versie 2018) helpt leerlingen van het secundair onderwijs
of studenten van het hoger onderwijs om greep te krijgen op hun studieen beroepskeuzeproces. Voor jongeren die in de war zijn door het
veranderde en uitgebreide aanbod brengt dit boek duidelijkheid. Via een
stappenplan brengen ze hun waarden, behoeften, talenten, interesses en dromen in kaart om
zo een gegronde keuze te kunnen maken. Daarnaast krijgen ze een duidelijk overzicht van het
studie-aanbod in Vlaanderen. Het werkboek kan ook een houvast zijn voor leerkrachten uit het
secundair onderwijs, CLB-medewerkers, studentenbegeleiders die bezig zijn met het
begeleiden van leerlingen en studenten in hun studie- en beroepskeuzeproces.
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EDUbox Democratie / VRT NWS. - Brussel:
De Kracht van je Stem, 2019.: 3,00 EUR
Doelgroep: 13+
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 edub
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 edub
Deze EDUbox introduceert jongeren in de
wereld van politiek en democratie. Het
doel is om jongeren enkele basisinzichten
en politieke kennis mee te geven, hen te
laten nadenken over verschillende politieke keuzes en consequenties, hen aan te zetten om
actief met elkaar in dialoog te gaan. De EDUbox bestaat uit 4 delen. In het eerste deel wordt de
verhaallijn geschetst met als basislijn het zelf opstarten van een maatschappij, startend van nul.
In dit deel krijgen leerlingen vier vraagstukken voorgeschoteld die overeenstemmen met vier
cruciale vragen in een democratische rechtsstaat (wie neemt de beslissingen? - hoe nemen we
de beslissingen? - welke rechten heb je? - wie heeft welke macht?). In deel 2 wordt de aandacht
gevestigd op de politieke structuur van België/Vlaanderen. In deel 3 worden leerlingen
geconfronteerd met enkele uitdagingen, gebaseerd op de realiteit, rond de thema's immigratie,
klimaat, publieke dienstverlening, herverdeling van inkomsten. Deel 4 biedt extra tips voor
diegenen die gebeten zijn door de politieke microbe. Het spel is geschikt voor 25 leerlingen,
verdeeld in groepjes van maximum 5.
Kids-Gids : samen met kinderen en tieners de stad van morgen plannen /
Sacré, Hari; De Haene, Jolijn; Lauwers, Liza; De Visscher, Sven; Foré,
Pieter; De Brauwere, Greet; Joye, Ruben; Verschelden, Griet. Antwerpen: Garant, 2016. - 205 p.. - ISBN: 978-90-441-3478-0: 29,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 kids
Dit boek biedt een denk- en doekader, cases en bruikbare tools om het
stedelijk burgerschap van kinderen en tieners bewuster als uitgangspunt
te nemen in de planning van de stad. Niet enkel als een ethisch
uitgangspunt, maar als een logisch en praktisch haalbaar principe van
duurzame en democratische stedelijke planning. De tools werden ontwikkeld en uitgetest in de
context van vier verschillende soorten stedelijke planningsprocessen: stadsvernieuwing,
stadseducatie, stadsontwikkeling en stedelijke transitie. Ze helpen de positie van kinderen en
tieners in de verschillende fasen van een planningsproces te versterken: kijken en onderzoeken,
uitwisselen en ordenen, verbeelden en experimenteren, toetsen en selecteren, en
tussenkomen en presenteren.
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Politiek : iets voor mij? / Van den Bremt, Kris. - Brussel: De
Kracht van je Stem, 2014. - 39 p.
Doelgroep: 13+
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 poli
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 poli
In deze brochure wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat
politiek te maken heeft met ons dagelijkse leven, hoe het er
in een democratie aan toe gaat, hoe de Belgische
staatsstructuur in elkaar zit, hoe de bevoegdheden zijn verdeeld, welke verkiezingen er zijn,
hoe je geldig stemt, enz. Geschikt voor secundair onderwijs, Buso, Dbso en
volwassenenonderwijs.
Schaap zoekt poen / Rombaut, Eef; Thyssen, Emma. - Kalmthout: Van
Halewyck, 2019. - [28] p., spaarpotposter. - ISBN: 978-94-6131-975-3:
15,00 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 scha
Met dit prentenboek kunnen kleuters zich een beeld vormen van het
concept geld en hoe je ermee om kan gaan. Schaap gaat op zoek naar
geld om nachtvlinder een duur geschenk te geven in ruil voor liefde. Hij
vraagt raad aan verschillende dieren die elk op een andere manier met geld omgaan.
Uiteindelijk verkoopt hij zijn eigen vel. Maar heeft schaap wel geld nodig om gelukkig te zijn?

Dromen van vrijheid / Peters, Mayke; Morpurgo, Michael;
Hoogerwerf, Jeroen. - [De Meern]: Levendig, 2015. - [40] p.. - ISBN:
978-94-91740-25-1: 10,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 drom
Vindplaats Turnhout: WBE 2.2 drom
Dromen van vrijheid bundelt zeventien uitspraken over vrijheid van
o.a. Nelson Mandela, de Dalai Lama, Nadia Anjuman en Anne Frank.
Hun woorden zijn prachtig geïllustreerd door kunstenaars van over de hele wereld. Deze
dappere verhalen en beeldende illustraties kunnen jonge lezers inspireren om op te komen
voor anderen en verschil te maken. Met achteraan in het boek een korte biografie van de
auteurs van de citaten en van de kunstenaars.
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Kinderen hebben iets te zeggen : het recht van het kind gehoord te
worden in zaken die hem aangaan / Brouwers, Helma; De Bruin, Arie;
Cappon, Theo. - Amsterdam: SWP, 2017. - 115 p.. - ISBN: 978-90-8850759-5: 17,90 EUR
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 kind
In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat kinderen het recht
hebben gehoord te worden over kwesties die hen aangaan. In dit boek
laten verschillende auteurs zien hoeveel ogenschijnlijk volwassen kwesties
eveneens kinderen aangaan: echtscheiding; een ouder in de gevangenis; de school die niet kan
boeien; het oplossen van onderlinge conflicten; het vinden van toekomstgerichte oplossingen
voor problemen als luchtverontreiniging of klimaatverandering. De auteurs laten zien hoe we
kinderen een stem kunnen geven en hoe belangrijk hun inbreng kan zijn.

When Arabs danced [met lesmap] / Rhalid, Jawad. - Leuven: Dalton
Distribution, 2018. - film 84 min., lesmap (19 p.)
Doelgroep: 15+
URL: https://www.dalton.be/documentaires/video/when-arabs-danced
URL: https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/when-arabs-dance
URL: https://www.pinterest.com/jefindeklas/when-arabs-danced/
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.3 when
Regisseur Jawad Rhalib stuurt ons beeld van de Arabische wereld grondig
bij: een rijke geschiedenis vol innovatieve wiskundigen, filosofen en
kunstenaars wordt vandaag enkel nog vertaald in beelden van oorlog en geweld. De moeder
van de filmmaker was buikdanseres. Toen dansen, muziek en andere artistieke expressie door
radicalen als onrein werden bestempeld, werd Rhalid geleerd dat hij zich moest schamen voor
zijn moeder. Deze documentaire film geeft een stem aan het verzet tegen een verstikkend
regime. Met getuigenissen van o.a. gelauwerde actrices en theatermakers die weigeren om
zich monddood te laten maken door conservatisme, fundamentalisme of nationalisme. De film
kan tegen een kleine vergoeding bekeken worden via het streamingplatform van Dalton
distributie. Mits een goede omkadering is de documentaire geschikt voor leerlingen van de 3e
graad secundair onderwijs. De lesmap van JEF zoomt in op de productie van de film, de
thematiek en de verhaallijn, en geeft ook interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken. Met tips en verwijzingen om na de film in
dialoog gaan met een artiest en ervaringsdeskundige die zich verzetten tegen en zoeken naar
een antwoord op deze aanval op de (artistieke) vrijheid.
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EDUbox Artificiële Intelligentie / VRT
NWS. - Brussel: Mediawijs, 2019. - 4 x 22
A5-fiches, 18 Zombie vs Mens kaarten
Doelgroep: 13-18 jaar
URL: http://nws.vrt.be/EDUbox-AI
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 edub
Met de verschillende EDUboxen kan je
jongeren op een activerende manier laten
kennismaken met verschillende maatschappelijke thema's. Leerlingen of studenten werken in
kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie,
praktijkoefeningen en opdrachten. Bij de box hoort ook een digitaal luik met audiovisueel
materiaal. De EDUbox AI is een interactief lespakket voor het secundair onderwijs, waarin het
begrip artificiële intelligentie wordt uitgelegd, net zoals de ontstaansgeschiedenis en
verschillende vormen van AI. Aan de hand van het spel 'Mensen vs. Zombies' gaan de leerlingen
ten slotte zelf slimme machines aansturen. De handleiding voor leerkrachten vind je terug op
het Mediumkanaal van VRT NWS.

Draadloos : online profielen [lesmap] / [s.n.]. - Brussel: Joetz vzw, [s.a.]. - 10 p.
Doelgroep: 9-12 jaar
URL: https://healthies.joetz.be/educatief-pakket/draadloos
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 draa
Deze les over online profielen voor het 5e en 6e leerjaar maakt deel uit van het Draadloos
lespakket. Met dat pakket kan je met jouw leerlingen aan de slag rond internetgebruik. Op een
interactieve manier leren kinderen bewust omgaan met privacy en met het verschil tussen de
on- en de offline wereld. Het lespakket sluit aan bij de workshop en chat game die wordt
gegeven door een Healthie van JOETZ vzw. Wanneer je een workshop Draadloos boekt, krijg je
achteraf alle lessen van het pakket toegestuurd.
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Struisvogel Sessie: gesprekstool voor morele dilemma's
rond diversiteit in het mbo / Kennisplatform Integratie en
Samenleving. - Utrecht: KIS, 2020
URL:

https://www.schoolenveiligheid.nl/mbo/kennisbank/struisvogel-sessie-gesprekstool-voormorele-dilemmas/
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 stru
Hoe reageer je als een leerling homofobe scheldwoorden gebruikt of niet wil meedoen aan een
activiteit vanwege het geloof? De tool 'Struisvogel Sessie' van Stichting School & Veiligheid en
KIS helpt om het gesprek aan te gaan over dit soort situaties die vaak leiden tot morele
dilemma's. Veel professionals in het onderwijs en het sociaal domein worstelen in hun eentje
met morele dilemma's. Dat leid er vaak toe dat ze hun kop in het zand steken. In een Struisvogel
Sessie kan dat juist niet; een dilemma wordt daar in groepsverband binnenstebuiten gekeerd.
Wat maakt dat de kwestie een dilemma oplevert? Wat zijn de verschillende perspectieven, wie
zijn er allemaal bij betrokken? Wat zeggen organisatieregels en wetgeving erover? Wat zijn de
mogelijke reacties en wat is de best passende reactie? En: wat is er nodig om die in de praktijk
te brengen?
Een leeuw als Leonard / Vere, Ed; Van de Vendel, Edward. [Amsterdam]: Querido, 2019. - [32] p.. - ISBN: 978-90-451-2285-4: 16,99
EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 leeu
Leonard is een leeuw en hoewel hij weet dat leeuwen verondersteld
worden stoer en vraatzuchtig te zijn, kiest hij voor genieten van de
natuur, gedichten schrijven en nadenken. Hij sluit vriendschap met het
eendje Marianne. Ze dichten, wandelen en filosoferen samen. Wanneer
een groep wilde leeuwen het hier niet mee eens is, kunnen Leonard en Marianne ze er met een
gedicht van overtuigen dat er meer dan één manier is om een leeuw te zijn. Verhaal over jezelf
durven zijn, waarin oppervlakkige 'mannelijke' stoerheid in vraag wordt gesteld. Vanaf ca. 4
jaar.
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Plafondmeisje [boek + lessuggesties] / Bambust, Fran; Van Dooren, An; De
Baerdemaeker, Steven. - Hasselt: Clavis, 2012. - boek (135 p.);
lessuggesties (22 p.). - ISBN: 978-90-448-1720-1: 14,95 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 plaf
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.3 plaf
Imke's klasgenoten vinden haar maar saai. Totdat ze op een nacht uit bed
valt en aan het plafond blijft plakken. Dan krijgt Imke de natuurwetpolitie
achter zich aan. Origineel en humoristisch verhaal dat de lezer aanmoedigt om buiten de lijntjes
te durven denken, anders te durven zijn dan anderen. Om voor te lezen of zelf te lezen vanaf
ca. 9 jaar. Wie met 'Plafondmeisje' aan de slag wil in de klas, kan dat aan de hand van de
downloadbare lesbundel die een leerkracht maakte voor 4e, 5e en 6e leerjaar.
Planeet Omar : problemen magneet / Mian, Zanib; Mafaridik, Nasaya; Van
de Vendel, Edward. - [Amsterdam]: Volt, 2019. - 219 p.. - ISBN: 978-90-2141961-9: 14,99 EUR
Doelgroep: 7-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 plan
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.3 plan
Omar is trots om moslim te zijn maar moet zich tegelijkertijd aanpassen om
een plekje te vinden in de westerse wereld. Hoe doe je dat als je op een
nieuwe school komt en ten prooi valt aan de grootste pestkop uit de klas? Of hoe ga je om met
een klasgenoot die roept dat alle buitenlanders het land uit moeten worden gestuurd?
Humoristisch geschreven verhaal, tekeningen vullen de tekst aan. Veel moslimkinderen zullen
zich erin herkennen, terwijl niet-moslim kinderen meer te weten komen over de levenswijze
van islamitische kinderen. Geschikt voor lezers vanaf 7 jaar.
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Zo veel mooie eilanden / Mack. - Hasselt: Clavis, 2016. - [74] p.. ISBN: 978-90-448-2908-2: 19,95 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 zove
Midden in rivieren, zeeën en oceanen zie je soms ineens een plukje
land, dat is een eiland. Hoe ontstaat zo'n eiland? En wat is er zo
speciaal aan? Wie woont er en wat groeit er? Hoe werden eilanden
ontdekt? In dit boek kom je meer te weten over bekende bewoonde
en onbewoonde eilanden, zoals Japan, IJsland, Paaseiland, Hawaï, de Galapagoseilanden,
Madagaskar ... Een informatief boek boordevol weetjes en bijzondere verhalen over eilanden,
met foto's en speelse tekeningen. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Afrikaanse letterkunde : tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen /
Schipper, Mineke; Merolla, Daniela; Brinkman, Inge. - Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2019. - 411 p.. - ISBN: 978-94-6298-916-0:
29,99 EUR
Doelgroep: 18+
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 afri
Dit boek biedt een overzicht van zowel mondelinge als geschreven literaire
genres in Afrika. Het eerste deel gaat dieper in op mondelinge overdracht,
met aparte aandacht voor proza, poëzie en drama. In het tweede deel komt
de geschreven literatuur aan bod. Daarin ligt de nadruk op literatuur in Europese talen: Engels,
Frans, Portugees en in mindere mate Spaans. Er is ook een gedeelte over literatuur in
Afrikaanse talen, die tot nu toe relatief weinig vertaald is. In deze nieuwe uitgave worden
verbanden gelegd tussen de literatuur ten zuiden en ten noorden van de Sahara. Ook de invloed
van nieuwe schrijvers, dichters en de intermediale ontwikkelingen in de afgelopen jaren op de
Afrikaanse letteren werden opgenomen in deze herziene uitgave. Achteraan in het boek vind
je de volledige bibliografische gegevens van de literatuur die bij het schrijven werd
geraadpleegd.
Het dekoloniseringsparcours : wandelen langs Congolees erfgoed in
België / Catherine, Lucas. - Berchem: EPO, 2019. - 251 p.. - ISBN: 97894-6267-179-9: 19,90 EUR
Doelgroep: 16+
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 COD deko
Het eerste deel van dit boek vertelt het verhaal achter de monumenten
en ander koloniaal erfgoed in België. Het is een tocht door heel het land,
van Aarlen tot Blankenberge, van Diksmuide tot Luik, en van Antwerpen
en Brussel tot Gent en Oostende. Lucas Catherine voorziet de officiële koloniale
geschiedschrijving van een historisch correcte voetnoot en helpt je die geschiedschrijving waar
nodig van zijn voetstuk te halen. In het tweede deel van het boek maakt hij de balans op van
de acties tegen koloniale monumenten en wordt het dekoloniseren van onze geschiedenis
meer uitgewerkt.
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Tien op een ezel : Berbers spreekwoordenboek / Benzakour, Mohammed;
Van der Weel, Fleur. - Amsterdam: Ambo|Anthos, 2018. - 222 p.. - ISBN:
978-90-263-3977-6: 18,99 EUR
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 MAR 10op
In dit spreekwoordenboek doet Mohammed Benzakour een poging de
Berbers of Imazighen te ontsluieren aan de hand van hun spreuken en
spreekwoorden. Wie zijn de Imazighen? Wat spookt er door hun wonderlijke
geest? 'Tien op een ezel' is veel meer dan alleen een taalkundig boek. De vele mooie, dwaze en
beeldende Tamazight spreekwoorden voeren Mohammed Benzakour terug naar zijn jeugd in
Marokko en naar de verhalen en sagen waarin die ingenieuze spreekwoorden te vinden zijn.
Marokko / van Mersbergen, Zeger. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. 24 p.. - ISBN: 978-94-6341-855-3: 16,00 EUR
Doelgroep: 11-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 MAR maro
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.1 MAR maro
Dit deeltje uit de reeks Informatie voor kinderen van ca. 11 tot 14 jaar gaat
over Marokko: het landschap, de geschiedenis en staatsstructuur, de
bevolking en de cultuur. Moeilijke woorden worden in de tekst en in een
trefwoordenlijst verklaard.
Kamana & Smiriti, twee meisjes in Nepal :
educatief materiaal Damiaanactie voor de
eerste graad secundair onderwijs / [s.n.]. Brussel: Damiaanactie, 2019. - dvd (28
min.), handleiding 65 p.), lesfiche: 3,00
EUR (dvd)
Doelgroep: 12-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 NPL
kama
Dit educatief materiaal toont leerlingen het belang van de toegang tot gezondheidszorg en hoe
we door samen te werken gelijke kansen kunnen creëren voor iedereen. De documentaire
'Kamana & Smiriti, twee meisjes in Nepal' vertelt het verhaal van de weg die twee meisjes
afleggen om te genezen. Kamana (15) heeft een resistente vorm van tbc en Smiriti (8) is net
genezen van lepra. De lesbrief bij de documentaire bevat 5 geïllustreerde, educatieve
opdrachten voor leerlingen van het 1ste en 2de middelbaar. De leerkrachtenbundel bevat alle
uitleg over de lesfiches en opdrachten, en leert je meer bij over lepra, tbc en Nepal. Er wordt
een link gelegd met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
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Kiran en de maskers : Kamana & Smiriti,
twee meisjes in Nepal : educatief materiaal
Damiaanactie voor het lager onderwijs /
[s.n.]. - Brussel: Damiaanactie, 2019. - dvd
(28 min.), handleiding (65 p.), 2 lesfiches:
3,00 EUR (dvd)
Doelgroep: 6-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 NPL
kama
Dit educatief materiaal toont leerlingen het belang van de toegang tot gezondheidszorg en hoe
we door samen te werken gelijke kansen kunnen creëren voor iedereen. De animatiefilm 'Kiran
en de maskers' toont hoe Kiran niet alleen moet vechten tegen de ziekte lepra maar zich ook
moet verweren tegen de vooroordelen van de mensen in zijn dorp. De documentaire 'Kamana
& Smiriti, twee meisjes in Nepal' vertelt het verhaal van de weg die twee meisjes afleggen om
te genezen. Kamana (15) heeft een resistente vorm van tbc en Smiriti (8) is net genezen van
lepra. De lesbrief bij de animatiefilm bevat 10 geïllustreerde, educatieve opdrachten voor
leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. De lesbrief bij de documentaire bevat 8 geïllustreerde,
educatieve opdrachten voor leerlingen van het 3de leerjaar tot en met het 6de leerjaar. De
leerkrachtenbundel bevat alle uitleg over de lesfiches en opdrachten, en leert je meer bij over
lepra, tbc en Nepal. Er wordt een link gelegd met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Indianen / Arnoldussen, Lucas. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 23
p.. - ISBN: 978-94-6341-816-4: 15,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 indi
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 indi
Junior Informatie is een reeks informatieve boekjes voor kinderen van het
3e tot 5e leerjaar. Dit boek gaat over indianen, de oorspronkelijke
bevolking van Amerika. Je leert meer over hun geschiedenis, tradities, de
verschillende stammen en cultuur. Met achteraan het boek een trefwoordenlijst en een
verwijzing naar andere informatiebronnen.
Reis naar Siberië / Alexander, Bryan; De Lombaert, Anja. - EttenLeur: Corona, 2016. - 24 p.. - ISBN: 978-94-6175-442-4: 15,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 RUS reis
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.5 RUS reis
De boeken in de serie In de Roos vormen een doorlopende leeslijn.
Dit boekje voor kinderen van 9 tot 11 jaar (4e en 5e leerjaar) gaat over
het leven in het Noordpoolgebied. Fotograaf Bryan Alexander vertelt
over zijn reis naar het besneeuwde Siberië, waar hij de Nenetsen
bezocht. Die mensen leiden hun rendieren 1000 ver over sneeuw en ijs om naar de
zomerweiden te gaan. Vooraan in het boek staan tips voor ouders en begeleiders. Achteraan
vind je een woordenlijst en vragen voor verwerking.
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Wereldkinderen / Ollivier, Reina; van Lindenhuizen, Eline. - Hasselt:
Clavis, 2019. - [28] p.. - ISBN: 978-90-448-1788-1: 16,95 EUR
Doelgroep: 4-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 were
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.1 were
Prentenboek met informatie over jonge kinderen overal ter wereld:
hun uiterlijk, taal, eetgewoontes, dieren, het klimaat,... De
beeldvorming is vrij stereotiep, we raden aan dit boek niet als enige
informatiebron te gebruiken. Met strip, miniquiz, liedjes (zonder melodie) en tips voor
activiteiten. Geschikt om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar, zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar.
De wereld rond in een dag : maak kennis met kinderen uit meer dan
40 landen / Hall, Laura; Loris, Lora. - Leuven: Davidsfonds/Infodok,
2018. - [64] p.. - ISBN: 978-90-5908-925-9: 16,99 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 were
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.2 were
Groot formaat prentenboek waarin kinderen uit ruim veertig landen
een dag worden gevolgd in hun dagelijkse routine. De thema's zijn:
opstaan, ontbijten, naar school gaan, lunch, naschoolse activiteiten,
sport, huiswerk maken, en een ritueel voor het naar bed gaan. Met vooraan in het boek een
wereldkaart waarop met een bolletje staat aangeduid waar elk land ongeveer ligt en achteraan
een lijst van alle landen met een vlag, het continent, het bevolkingsaantal, de gesproken taal
en een weetje.
Wonen in een ander land / van den Brink, Annemarie ; van Vliet, Helen. Etten-Leur: Schoolsupport, 2018. - 16 p.. - ISBN: 978-94-6341-927-7:
14,00 EUR
Doelgroep: 6-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 wone
De boekjes uit de serie mini-informatie voor kinderen van 6 tot 8 jaar
kunnen ingezet worden bij lessen wereldoriëntatie, technisch en
begrijpend lezen, informatieverwerking en zelfstandig leren werken. Bij de
formulering en woordkeuze werd rekening gehouden met zwakkere lezers
en kinderen met dyslexie. Dit boekje gaat over wonen in een ander land dan waar je geboren
bent. Het weer en eten zijn anders. Hoe maak je daar vrienden? Hoe gaat het op je nieuwe
school? En hoe snel leer je een nieuwe taal?
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Cuisine Mondial : de wereldkeuken in het Nederlands / Decuypere, Anne;
Stals, Karen. - Brussel: De Rand vzw, [s.a.]. - 102 p.
Doelgroep: 13+
URL: https://www.derand.be/files/taalpromotie/kookboek-cuisinemundial_lr-1.pdf
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 cuis
In dit kookboek zijn recepten gebundeld uit 20 verschillende landen. Het
kookboek werd uitgegeven naar aanleiding van de 5e editie van Cuisine
Mundial, een evenement waarbij Nederlands- en anderstaligen kunnen proeven van elkaars
gerechten. Het kookboek is ideaal om te gebruiken in de lessen Nederlands of een
conversatietafel. Maar ook wie Nederlands leert, kan er individueel mee werken. In het
kookboek staan foto's van alle ingrediënten en benodigdheden, en een extra woordenlijst. De
taal van de recepten is bewust eenvoudig gehouden. De digitale versie van het kookboek vind
je op de website van gemeenschapscentrum de Kam.
Eten in de wereld / Ollivier, Reina; Van Rheenen, Barbara. - Hasselt:
Clavis, 2019. - 36 p.. - ISBN: 978-90-448-3775-9: 16,95 EUR
Doelgroep: 6-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 eten
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.7 eten
Willewete is een reeks informatieve prentenboeken voor kinderen
van 6 tot 8 jaar. Dit boek gaat over voeding en eetgewoonten van
mensen in de wereld. Je vindt in het boek ook een smakelijk gedicht,
een grote uitklappagina en een miniquiz.
Eten uit andere landen / Arnoldussen, Lucas; Dirks, Geza. - Etten-Leur:
Schoolsupport, 2019. - 19 p.. - ISBN: 978-94-6341-838-6: 14,00 EUR
Doelgroep: 6-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 eten
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.7 eten
Dit informatieve boekje uit de reeks Mini-Informatie gaat over gerechten
en eetgewoonten uit verschillende landen. Tekst en beeld vullen elkaar
aan. Bij de keuze van lettertypen en de formulering van de teksten is
rekening gehouden met zwakkere lezers en kinderen met dyslexie. Aan
het eind vertelt een samenvatting de kinderen wat ze geleerd hebben. Het boekje kan ingezet
worden bij wereldoriëntatie, technisch lezen, begrijpend lezen, informatieverwerking of
zelfstandig leren werken.
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Down to earth : one family's journey in search of the keepers of the earth
/ Heinen, Renata; Winters, Rolf. - [S.l.]: Down to earth film, 2015. - 1 dvdvideo (90 min.). - ISBN: 8717249484462: 16,99 EUR
Doelgroep: 16+
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.7 down
Vindplaats Turnhout: WBE 7.7 down
Deze documentaire film volgt de wereldreis van bedrijfseconoom Rolf
Winters (52), zijn echtgenote en kunstenares Renata Heinen (49) en hun
drie jonge kinderen. Ze lieten hun luxeleven achter voor een spirituele zoektocht langs
inheemse wijzen uit oude, traditionele culturen. Hun ontmoeting met Nowaten, een
Potawatomi medicijnman, was een keerpunt. Het wordt hen duidelijk dat er meer mensen zoals
Nowaten moeten zijn, mensen vol wijsheid die hun verbinding met al wat leeft hebben weten
te behouden. Ze beginnen aan een reis over zes continenten op zoek naar Earth Keepers. De
documentaire bekritiseert de consumptiemaatschappij, pleit voor natuurlijke geneeswijzen en
is een ode aan de natuur. De thema's sluiten aan bij de zorgen die mensen hebben over de
aarde. Down to Earth geeft geen pasklare antwoorden, maar wil inspireren tot verandering.
Verandering die uiteindelijk bij jezelf moet beginnen.
Iedereen feest : jaarkalender 2020 / Vrints, Johan; Hermans,
Yule. - Brussel: Orbit vzw, 2019. - kalender, veelv. pag.. (feesten met de buren). - ISBN: 978-94-6383-078-2: 10,00
EUR
Doelgroep: 9+
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 iede
De jaarkalender Iedereen Feest! geeft een overzicht van alle
feestdagen in diverse culturen en godsdiensten. Bij elk feest
is aangeven wat de betekenis ervan is. Handig om je interlevensbeschouwelijke competenties
te versterken. Bruikbaar om bruggen te bouwen en verbindend aan de slag te gaan in onze
superdiverse samenleving. De feestdagen kunnen in bepaalde gevallen nog één of twee dagen
afwijken van de aangegeven kalenderdag. Veel religies bepalen hun feestdagen immers aan de
hand van de maanstand. Dit brengt mee dat hetzelfde feest soms met een dag verschil gevierd
wordt door gemeenschappen uit verschillende landen.
Pasen / Ganzeman, Femke. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 24 p.. ISBN: 978-94-6341-771-6: 15,00 EUR
Doelgroep: 9-11 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 pase
Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 pase
Junior Informatie is een reeks informatieve boekjes voor kinderen van het
3e tot 5e leerjaar. Dit boek gaat over Pasen. Je leer meer over de
oorsprong en de betekenis van het paasfeest, en over de verschillende
paastradities in de wereld. Met achteraan het boek een trefwoordenlijst
en een verwijzing naar andere informatiebronnen.
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Ga voor groen! : wat jij kunt doen om de wereld groener te maken /
Gogerly, Liz; Sanchez, Miguel. - Amsterdam: Witte Leeuw, 2019. - 48
p.. - ISBN: 978-94-92901-16-3: 10,49 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 gavo
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.1 gavo
Aan de hand van een verhaal over vier kinderen krijg je in dit
prentenboek heel wat informatie over het milieu en wat je kan doen om
de wereld groener te maken. In hoofdstukjes van een dubbele bladzijde komen de kinderen
meer te weten over klimaatverandering, afvalverwerking, recycling, upcycling, eco-eten,
duurzame energie en CO2 uitstoot. Bij elk onderwerp vind je kleine kaders met 'stop en denk
na' en 'kom in actie'. Daarin vind je zaken om eens verder over na te denken, over je eigen leven
thuis en op school. Met achteraan in het boek een verklarende woordenlijst en een aantal
websites waar je nog meer informatie kan vinden over dit onderwerp.
Wat ik de bomen wil vertellen / Pérès-Labourdette, Enzo. Amsterdam: Leopold, 2018. - prentenboek [28] p., lesbrief (9 p.).
- ISBN: 978-90-258-7316-5: 15,99 EUR
Doelgroep: 5-9 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 wati
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 wati
Boompje volgt een groep ganzen op hun reis naar het Noorden en
ontdekt daar een wondere wereld waar de zon in de zomer niet
ondergaat. Samen met de dieren van het eiland geniet hij van de warmte. Maar dan smelt het
ijs. Boompje wil weten waarom, maar de dieren weten het niet, ze moeten vluchten. Boompje
wil helpen, maar hoe? Het verhaal gaat over de huidige klimaatproblematiek zonder die
expliciet te benoemen. Het boek kan gebruikt worden om dit thema bespreekbaar te maken in
de klas. De bijgevoegde lesbrief biedt verwerkingssuggesties voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Plasticsoep / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. Hasselt: Clavis, 2018. - [28] p.. - (Klimaatjes). - ISBN: 978-90-4483274-7: 15,95 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 plas
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 genieten de Klimaatjes van de zon en de zee. Wanneer Kikker een frisse duik neemt,
lijkt hij daarna wel een plastic zeemonster. Er plakt allemaal rommel aan zijn kikkerlijf! De
Klimaatjes denken na over plastic soep en over wat ze er zelf kunnen aan doen.
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Bijenboek / Milner, Charlotte; Duut, Trijnie. - 'sGraveland: Fontaine Uitgevers, 2018. - 47 p.. - ISBN: 97890-5956-901-0: 14,99 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bije
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 bije
Toegankelijk en informatief prentenboek dat de
bijenproblematiek behapbaar maakt voor jonge lezers
vanaf ca. 9 jaar. Het boek geeft eerst informatie over de honingbij. Zijn lichaamsbouw en
woonplaats, zijn taak binnen de bijenkorf en binnen de natuur, zijn relatie tot de mens en zijn
natuurlijke vijanden. Ook de soorten bijen en hoe een imker honing oogst komen aan bod. Het
boek sluit af met verschillende tips waarmee je zelf de bij van uitsterven kunt behoeden.
De mooiste regenwouden / Ganeri, Anita. - Etten-Leur: Corona, 2018. 32 p.. - ISBN: 978-94-6341-222-3: 14,00 EUR
Doelgroep: 8-11 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 mooi
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 mooi
Informatief boek over de tropische regenwouden in korte zinnen en
alledaagse woorden. De moeilijkere woorden zijn vetgedrukt en worden
uitgelegd in een woordenlijst. Twee stripfiguren, Ben Blog en zijn hond
Polo, reizen door verschillende regenwouden in de wereld. Op elke linkerpagina plaatst Ben
een blogpost boven een foto. Op elke rechterpagina staat in een paginagrote kleurenfoto een
kader met een weetje van Polo. Met achteraan in het boek een quiz, register en tips voor
boeken en Nederlandstalige websites. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
Het verhaal van de reuzenschildpad : de evolutietheorie van Darwin
opnieuw verteld / Radeva, Sabina; de Vries, Annemie. - Houten: Van
Goor, 2019. - [60] p.. - ISBN: 978-90-00-36387-2: 18,99 EUR
Doelgroep: 8-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 verh
Met dit prentenboek kan je kinderen vanaf ca. 8 jaar laten kennismaken
met de evolutietheorie van Darwin. Ze leren begrippen kennen als
'soort', 'variatie' en 'natuurlijke selectie'. De illustraties brengen Darwins
theorie tot leven. Een speels element is dat de auteur in de illustraties
kevers en vlinders heeft verstopt die op de schutbladen geïdentificeerd worden. De korte
begeleidende teksten nodigen uit tot interactief voorlezen, waarbij ouders of leerkrachten de
kinderen met vragen kunnen uitnodigen de afbeeldingen en zo de theorie te verkennen.
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Sekem : sociaal ondernemen brengt de woestijn tot bloei / Abouleish,
Ibrahim. - Utrecht: Van Arkel, 2017. - 207 p.. - ISBN: 978-90-6224-030-2:
24,95 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.7 seke
Autobiografie van de oprichter en jarenlang de CEO van Sekem, een
succesvolle onderneming even ten Noordoosten van Caïro. Ibrahim
Abouleish liet zich voortdrijven door zijn visie op duurzame ontwikkeling.
In een paar decennia werd woestijnland omgevormd tot een bloeiende oase, met een
biologisch-dynamisch landbouwbedrijf en sociale voorzieningen zoals een school en medisch
centrum. Sekem verschaft 1.500 mensen werk en welzijn. Het is een inspiratie om te lezen hoe
ondernemen, succesvol zijn en maatschappelijke en ecologische winst kunnen samengaan.
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WePboek / [s.n.]. - Hilversum: SchoolTV, 2010. - 63 p.
Doelgroep: 0-6 jaar
URL: https://www.wepboek.nl/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 wepb ; URL
Handleiding WePboek met verwerkingssuggesties bij geanimeerde prentenboeken
(uitgezonden op de educatieve tv), voor pedagogisch medewerkers en ouders. WePboek is
educatieve televisie die de jonge kijker een programma op maat aanbiedt en hen verder helpt
in hun sociaal - emotionele ontwikkeling én in hun taalontwikkeling. Kleuters worden actief
uitgenodigd om mee te denken. Op WePboek.nl staan 20 geselecteerde geanimeerde
prentenboeken die u met uw kind of kinderen kunt bekijken.
Baanbrekers : investeert in de levensloopbaan van jongeren en geeft hun talent een kans /
[s.n.]. - Berchem: Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw, [s.a.]. - website
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen
URL: http://www.baanbrekers.be
Vindplaats Antwerpen: URL
Een duurzame job vinden is voor veel jongeren niet evident. Met Baanbrekers biedt Formaat,
de Vlaamse federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, Antwerpse jongeren een begeleiding op
maat richting een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Die ondersteuning gebeurt op
verschillende manieren: jongeren kunnen in een van de 5 trajecten instappen en zo hulp krijgen
bij vragen rond school en de zoektocht naar een job (een cv of motivatiebrief schrijven,
vacatures zoeken, werkattitudes, solliciteren ). Elk traject doet dat op een specifieke manier,
van langdurige persoonlijke begeleidingen zoals een buddysysteem (de jongere wordt
gekoppeld aan een opgeleide vrijwilliger) tot een groepsbegeleiding. Er wordt gewerkt met
interne trajectbegeleiders en met mentoren uit de arbeidsmarkt. Baanbrekers ontwikkelde ook
het spel Spelbrekers: een tool om met jongeren in gesprek te gaan over hun toekomst. Het spel
is in de eerste plaats gericht op leerlingen uit de derde graad van het BSO en BUSO-onderwijs.
Groepjes leerlingen gaan aan de slag met stellingen over werk, studeren, opleiding, toekomst,
talent en netwerk.
Boest! / De Rand. - Wemmel: De rand, [s.a.].
URL: https://www.boestjesportclub.be/
Vindplaats Antwerpen: URL
Kinderen leren niet alleen op school Nederlands. Leerkrachten raden ouders met een andere
moedertaal aan om voor hun kinderen een hobby te zoeken in het Nederlands, zo kunnen ze
de taal verder oefenen in hun vrije tijd. Voor jongeren die van bewegen houden biedt de
sportclub of een sportkamp de ideale oefenkans. Clubs die hier graag op inzetten kunnen
beroep doen op het project Boest! van vzw De Rand. Deze campagne ondersteunt sportclubs
om het Nederlandstalig karakter van hun club in een meertalige context te bewaren én helpt
hen om anderstaligen een kwalitatieve oefenkans Nederlands in hun vrije tijd te bieden. In
samenspraak met enkele Vlaamse sportfederaties werden vijf filmpjes ontwikkeld rond
verschillende themas die advies bieden om anderstalige jongeren extra oefenkansen
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Nederlands te geven. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld, die aan het eind via een
pancarte nog eens worden herhaald. Bovendien voorziet vzw De Rand ook ondersteunend
materiaal dat hiervoor kan gebruikt worden. In de vijf filmpjes komen visie, (taal)afspraken en
clubwaarden aan bod rond themas zoals: training, warm onthaal, oudercommunicatie,
communicatie naast het veld en inschrijven.
FANtales / Erasmus+. - [S.l.]: Erasmus +, [s.a.].
Doelgroep: 13-18 jaar
URL: https://www.fantales.eu/
Vindplaats Antwerpen: URL
FanTALES staat voor meertalige interactieve digitale verhalen door fans in het taalklaslokaal
voor een meer inclusieve wereld. Verhalen kunnen helpen empathie en begrip van context en
cultuur te bevorderen, die van cruciaal belang zijn in een meertalige en pluri-culturele wereld.
In online ruimtes (de zogenaamde 'digitale wilds') zijn praktijkgemeenschappen actief waar
verhalen interactief worden verteld, herverteld en beleefd. Voorbeelden van dergelijke
praktijken zijn het schrijven van fanfictie, een vorm van creatief schrijven die populaire media
op de een of andere manier transformeert, en de ontwikkeling van interactieve fictie, een vorm
van niet-lineair verhaal dat grenst aan de wereld van gaming. Tegelijkertijd bruist het internet
van meertalige niches. Hoewel deze praktijken - met name de dialooginteractie met verhalen
die er inherent aan zijn - culturele stereotypen en discriminatie effectief kunnen elimineren, en
zo goed passen bij de huidige educatieve agenda van Europa die tolerantie en nondiscriminatie, fanfictie, interactieve fictie en meertalige praktijken vinden slechts langzaam hun
weg naar het taalonderwijs. Om deze kloof te dichten, maakt het project gebruik van praktijken
uit fanfictie, interactieve fictie en meertaligheid voor het ontwikkelen van materialen die door
technologie gemedieerde transformatieve verhalen in het Europese taalklaslokaal en
daarbuiten ondersteunen. Lerarenopleiders, onderzoekers en leraren uit België, Zweden en
Duitsland ontwikkelen, evalueren en verspreiden deze materialen met het oog op het creëren
van impact op: het leren van talen op middelbare scholen, met name in termen van
modernisering van het literatuuronderwijs en van andere creatieve vormen van taalkundige en
culturele expressie; de mediageletterdheid van adolescenten, volwassenen en leraren; de
aantrekkelijkheid van lerarenopleiding voor talen en het beroep van taalonderwijs in het
algemeen; de bevordering van de interculturele dialoog in een meertalige context.
lezeninhetvmbo.nl / SLO. - Amsterdam: Stichting Lezen, 2019.
Doelgroep: 13-18 jaar URL: https://www.lezeninhetvmbo.nl/
Vindplaats Antwerpen: URL
Stichting Lezen en SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, hebben de handen
ineengeslagen om de belangrijkste informatie over leescompetentie en leesmotivatie op het
vmbo (beroepsonderwijs) op Lezeninhetvmbo.nl bijeen te brengen. Het uitgangspunt daarbij is
dat vmbo-leerlingen plezier beleven aan lezen en uitgroeien tot competente lezers. Voor veel
vmbo-leerlingen is dat geen vanzelfsprekendheid, terwijl het belang van goed lezen in onze
geletterde samenleving evident is. Op de website wordt praktische aan-de-slag-informatie
aangeboden gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.
Nederlands digitaal / Dancet, Joost. - [S.l.]: okan brugge, [s.a.].
Doelgroep: 13-18 jaar
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URL: https://okanbrugge.wordpress.com/
Vindplaats Antwerpen: URL
Deze site wil anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen de weg wijzen naar kwaliteitsvolle, gratis
digitale taalhulpmiddelen.
NTC-leerlijn / Stichting NOB. - Voorburg: Stichting NOB, [s.a.].
Doelgroep: 7-14 jaar
URL: https://www.stichtingnob.nl/ntc-leerlijn
Vindplaats Antwerpen: URL
Voor elke leraar in het buitenland is het een uitdaging om zijn of haar leerlingen recht te doen.
Welke doelen kies je voor je leerlingen? Hoe maak je deze keuzes? De meeste scholen over de
grens bieden Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs aan (NTC-onderwijs). Een goed overzicht
van waar een NTC-leraar naartoe moet werken ontbrak. Daarom ontwikkelde NOB in
samenwerking met experts van SLO én een diverse groep NTC-leraren de NTC-Leerlijn - een
unieke digitale leerlijn waarmee NTC-leraren onderbouwde keuzes kunnen maken. Aan de slag
met de taaldomeinen? Download de domeinoverzichten: Lezen, Schrijven, Mondelinge
taalvaardigheid, Woordenschat, Begrippen en taalverzorging
Verspreidhetleesvirus / Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen Leest, Stichting Lezen, [s.a.].
Doelgroep: 3-18 jaar
URL: https://verspreidhetleesvirus.be
Vindplaats Antwerpen: URL
Iedereen Leest en boek.be verzamelden initiatieven rond gratis boeken en
lees/luisterfragmenten, info over kortingsacties, toegang tot digitale leerplatformen, en nog
veel meer. Voor alle kinderen en jongeren die thuis zitten en graag willen lezen/leren.
Visual thinking strategies met recente nieuwsbeelden / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.].
URL: https://www.nytimes.com/column/learning-whats-going-on-in-this-picture
Vindplaats Antwerpen: URL
Visual Thinking Strategies (VTS) is een gesprekstechniek waarbij een beeld aan de hand van
vragen in groep wordt besproken. VTS bevordert het kritisch denken, de visuele geletterdheid
en de betrokkenheid van leerlingen. VTS wordt vaak gebruikt om in dialoog te gaan over
beeldende kunst, maar kan voor meerdere doeleinden toegepast worden. Bij lessen
geschiedenis en actualiteit bijvoorbeeld. De New York Times zet elke week een intrigerende
nieuwsfoto online om in de klas te bespreken. Vragen als "wat gebeurt er op de foto?" om het
gesprek te begeleiden krijg je er bij. Een week later kom je ook écht te weten wat er in beeld
gebeurde.
Weerwoord / Koninklijke Kentalis. - [S.l.]: Koninklijke Kentalis, [s.a.].: 7,50 EUR
Doelgroep: 9-14 jaar
URL: https://weerwoord.kentalis.nl/
Vindplaats Antwerpen: URL
Een groot aantal kinderen groeit meertalig op, ook kinderen met een auditieve en/of
communicatieve beperking. Kinderen met TOS hebben intensief woordenschatonderwijs nodig
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waarbij woordclusters worden aangeboden en gedurende langere tijd worden herhaald en
ingeoefend. Daarnaast hebben zij breed woordenschatonderwijs nodig, waarbij veel woorden
worden aangeboden en in context worden uitgelegd. Weerwoord is bedoeld om de leerlingen
beter te laten participeren bij de lessen van Nieuwsbegrip. Weerwoord vervangt niet het
intensieve woordenschatonderwijs, dat kinderen met TOS nodig hebben. Het is een
ondersteuning en aanvulling.
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776474X Brussel : VCLB Service: 25,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 cale
Dit vaktijdschrift biedt inzichten en informatie over leerlingenbegeleiding,
onderwijs, opvoeding en hulpverlening. Doelgroepen: hulpverleners
werkzaam in centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor geestelijke
gezondheidszorg, revalidatiecentra, schooldirecties en leerkrachten van
basis- en secundaire scholen, pedagogen, psychologen, logopedisten, maatschappelijk
werkers, artsen en verpleegkundigen.

FONS / Die Keure, 2015. - 48 p.
Vindplaats Antwerpen:
Vindplaats Turnhout:

ro 6 fons
ro 6 fons

FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands
basis- en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal
te raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de
hoogte wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en
onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,...

HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling,
opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / ISSN 0165-4772 Amersfoort : ThiemeMeullenhoff, 2012: 59,95 EUR per jaargang
Vindplaats Antwerpen:

ro 1 hjk

/ TABLETS

Vindplaats Turnhout: TABLETS
In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de opvoeding
en ontwikkeling van, en het onderwijs aan kinderen van drie tot acht jaar centraal. HJK is er
voor iedereen die beroepsmatig bezig is met de verzorging van en het onderwijs aan kinderen
in de basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, coördinatoren, onderwijsadviseurs
en studenten lerarenopleiding.


februari 2019: Basisvertrouwen in de klas, Lerend spelen in groep 3, Werken aan
persoonlijkheid, Peuteropvang op drift?
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mei 2019: Spelbegeleiding vanuit drieslagmodel, Spelend verbinden op vele manieren,
Aanloop naar schoolrijpheid, Muziek voor verse oren, Ontwerpend onderwijs en
taaldenken
 april 2019: kinderen en ouders in ontwikkeling, mediaopvoeding, van boon tot plant
 juni 2019: Handelen bij vermoedens - meldcode kindermishandeling, We've got the
blues, Inclusie van het jonge kind vroegsignalering doe je samen, De zee, Goede
mondelinge taalvaardigheid vroege mondelinge taalontwikkeling, PO-Raad visie op het
jonge kind, In gesprek over huidskleuren culturele diversiteit in de kleuterklas
Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".

Impuls voor onderwijsbegeleiding / ISSN 1373-4318 Leuven : Acco: 25,00
EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 1 impu
Driemaandelijks tijdschrift met achtergrondinfo over didactiek,
onderwijsbeleid, methodiek, nieuw materiaal, interessante lectuur,... Het
tijdschrift verdiept je onderwijsvisie en plaatst ze in een ruimer kader. Het
houdt je kennis up-to-date door het signaleren van trends; het vestigt je
aandacht op nieuwe publicaties in binnen- en buitenland; het levert kanttekeningen bij
onderwijsdebatten.

JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs,
speciaal onderwijs en opleiding / ISSN 0165-6260 Baarn : Bekadidact:
48,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw / TABLETS
Vindplaats Turnhout: TABLETS
'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs
en speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch
in gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot
wereldoriëntatie en expressie. Vakoverschrijdend vindt u er van het nieuwe leren tot didactiek
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder een maandelijkse praktijkbijdrage met kopieerbare
werkbladen en handige lessuggesties.





2019/6 februari: Hoe word je een wereldburger? - Metalinguïstiek in de klas Interview Bea Pompert - Feedback in lerende teams - Cognitieve belasting theorie
2019/7 maart: special Wie leest die leert - Executieve functies bij leren lezen Begrijpend lezen en transfer - Juf, mag ik dit lezen? - Dieper Leesbegrip leidt tot
denken - Interview Renée van Eijk
2019/8 april: Voor elk kind een handreiking - Klassenopstelling centraal - Betekenisvol
taalonderwijs - Leren leren de school in – Vraagkaartjes - RD4
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2019/9 mei: Verrijking, gene vervanging: Nut adaptieve leermiddelen - Constructieve
dialoog: discussie reken-wiskundeonderwijs - Gert Biesta over het kunstenaarschap
van leerkrachten begrippen klein en groot - Poëzie hardop - Lessenserie vanuit
formatief evalueren: Schrijven over kunst - Praktijkgericht onderwijsonderzoek:
vraaggestuurd leren met je team - Estafette
Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".
KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 /
Amsterdam : SWP - Prijs: 52,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kidd
KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door
professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch
medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- en
gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten.

KLASSE magazine / Vlaams Ministeria van Onderwijs en Vorming: 10,00
EUR (jaarabo)
Vindplaats Antwerpen:

ro 1 klas

Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers
en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals.

Kleuters & Ik. Ervaringsgericht werken met jongere kinderen / Leuven :
CEGO: 18,50 EUR
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 kleu
Driemaandelijks tijdschrift met interessante artikels en lessuggesties die
onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas. Kleuters & ik is een vakblad voor
elke (kleuter)leerkracht, zorgbegeleider, remedial teacher, interne
begeleider, opvoeder, onthaalouder en student. Het is een blad dat met
een eigen kleur bijdraagt tot kwaliteitsonderwijs waarin betrokkenheid,
welbevinden en verbondenheid het verschil maken. Al 35 jaar lang biedt het vernieuwende
ideeën, praktijkvoorbeelden van de ervaringsgerichte aanpak en boeiende
achtergrondinformatie voor iedereen die bezig is met jonge kinderen.
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Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs / Stichting Les. Meppel : Boom: 69,50 EUR
Vindplaats Antwerpen:

bl 1 les

Les is een tijdschrift voor docenten NT2 en taal in het onderwijs.
Je vindt er informatie over beleid, didactische tips, besprekingen
van methodieken, materiaal, projecten,... Oorspronkelijk bedoeld
voor volwassenenonderwijs, ondertussen uitgebreid naar
OKAN/ISK (onthaalklas anderstalige nieuwkomers/internationale
schakelklas).

Levende talen magazine / Bureau Levende Talen. - ISSN 1566-2705 Amsterdam : Vereniging van Leraren in Levende Talen: 100,00 EUR (met
tijdschrift)
Opmerking: verschijnt 8 maal per jaar
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve
Dit tijdschrift richt zich tot alle leraren levende talen. U vindt er tips,
materiaalbesprekingen, info over literatuur,...

Levende talen tijdschrift / Vereniging van leraren in levende talen. - ISSN
1566-2713 - Amsterdam : Bureau Levende Talen: 100,00 EUR (mét
magazine)
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leve
Dit tijdschrift richt zich tot alle leerkrachten levende talen. U vindt
boekbesprekingen en uitgebreide achtergrondinfo. In het bijhorende
magazine staan meer praktische tips.

MeerTaal / Prenger, Joanneke. - ISSN 2214-5931 - Assen : Koninklijke
Van Gorcum BV.: 39,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer
MeerTaal is een onafhankelijk tijdschrift over taal in het
basisonderwijs. Het richt zich op taaldidactiek in de breedste zin van
het woord. Alle informatie is direct toepasbaar in de praktijk van de
school, maar wel wetenschappelijk onderbouwd.
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MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - ISSN 1379-5619 - Brussel :
Roularta Publishing, currens: 20,00 EUR (jaarabonnement)
Opmerking: verschijnt 4 keer per jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo*
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale
thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering
en migratie.

De nieuwe leraar : lijfblad voor nieuwsgierige leraren in het primair
onderwijs / ISSN 1380-4731 Meppel : Ten Brink Uitgeverij, currens: 49,00
EUR (jaarabonnement)
Opmerking: 5 nummers per jaargang
Vindplaats Antwerpen:

ro 1 nieu

Nederlands vakblad voor leraren van het lager onderwijs waarin
ervaringen en expertise worden gedeeld en uitgewisseld. Bij het magazine
hoort een online platform.

Onderwijskrant / Betekom : Noël Gybels: 16,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ond
Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en kritische reflecties over
onderwijs en onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn
wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een directe neerslag of
weergave van opvattingen en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt
met medewerking van praktijkmensen en van medewerkers uit de
lerarenopleidingen en de pedagogische en wetenschappelijke centra.
Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met redactieleden uit de drie onderwijsnetten.
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OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns,
Hans. - Amsterdam : NCDO.
Opmerking: verschijnt 10 keer per jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en
duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl
zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat
daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we
deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?
Sinds maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een
overzicht van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's.




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

Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal
onderwijs / van Dingenen, Ad ; Goebert-Sanders, Dineke ;
Rosendaal, Liesbeth ; Verlouw, Judit. - ISSN 1380-2771 Malmberg.
Vindplaats Antwerpen:

ro 6 prax

Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basisen buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's
in aan bod:







(36: 1) september 2018: vriendschapsverhalen, 21eeeuwse vaardigheden, botjes in je lijf, samenwerken met ouders, vluchteling in de
klas, groepsvorming, welkomstkaartjes, build your own robot
(36: 2) oktober 2018: bitcoins in de klas, een lied aanleren, ten uit de natuur, creatief
met beeld, vriendschapssociogram, vluchteling in de klas Eritrea, spellingonderwijs
(36: 3) november 2018) kinderrechten, leesmotivatie, dansen in de klas,
sinterklaasactiviteiten voor kleuters, vluchtelingen in de klas Somalië, de
klassenvergadering
(36: 4) : lesactiviteiten over de ruimte, kerstwens in alle talen, de taalkundige
vondsten en levenslessen van Donald Duck, rekenonderwijs in de kleuterklas, Yopples,
debatteren in de derde graad, de boekendoos, constructiemateriaal Bakoba, een
gedicht als energizer, kerstdiner, kerstbouwplaat
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(36: 5) meesterwerken van Rembrandt, rekenen met een efficiënte strategie,
schoolbibliotheek onder de loep, kindgesprekken, fantaseer- en acteerspel, gedicht als
energizer, letters leren, voorleesontbijt
 (36: 6) passend onderwijs, koppeling tussen verhaal en som, monumenten en rituelen,
verborgen portretten, woordsoorten, constructiemateriaal Bakoba, een gedicht als
energizer, lekker lezen, zeven tips
 (36: 7) denken met dilemma's, doe-het-zelfworkshop leren presenteren, Improviseer,
maestro! Jong en succesvol, Naar buiten!, klassenapp, Nationaal Militair Museum,
anders vergaderen
 (36: 8) red de bij, insecten maken, rapportgesprekken zo geef je kinderen een eigen
stem, leren programmeren met minicomputers, Taalmaatje, Engelse les,
spreekwoordenkaartjes
 (36: 9) de rol van spanning bij opvallend gedrag, de Gezonde School in Denemarken en
Noorwegen, prentenboeken, Grey of the day, tips voor de schoolwebsite, LaQ Lab, 9
tips nieuwkomers in de klas
 (36: 10) Maak van de jaarafsluiting één groot drama: vrolijke dramaopdrachten voor in
de klas, schrijopdracht Wat een jaar!, pieken in de projectgroep, terugblik op het
schooljaar, duurzame aandacht voor dyslexie: van masterplan naar
stimuleringsprogramma, praattoppers, textiel, Koninklijk Eise Eisinga planetarium,
samen aan de slag met onderwijsveranderingen 7 tips
 (37: 01) Spelend leren met het muizenhuis: bouw je eigen muizenhuis, Camouflage: je
ogen bedrogen, De basis op orde: de rol van schoolleider en leerkracht, Podcasts voor
leerkrachten, Ouder-vertelgesprek bij de start van het schooljaar, Kinderen testen
lichtplaat, Waterliniemuseum, Acht tips: interessante onderzoeken
Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de maand. Op de website van het tijdschrift
vind je de bijbehorende muziek en lessuggesties. Ook bevat elk nummer de rubriek
dadadenken, een methode waarbij kinderen zelf leren denken door creativiteit, mindfulness en
filosofie te combineren. Tenslotte vind je in elk tijdschrift een bespreking van een topstuk uit
het Rijksmuseum met lesideeën.

Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele
zedenleer van het lager onderwijs / Konings, Martine. - Izegem :
Samenspel NCZ vzw, currens.
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same
Het tijdschrift Samenspel bestaat uit een vakdidactisch deel waarin de
leerkracht uitgewerkte lesjes en lesstructuren vindt, en een educatief
deel met allerlei specifieke informatie i.v.m. vakdidactisch en
pedagogisch materiaal.


(23: 89) sept-okt-nov 2018: Samenleven hoe doe je dat: verliefd zijn - ken je vriendje liefde is; Kinderrechten - 3 P's: kinderrechten - inspraak en participatie - recht op
privacy - armoede - kindvluchtelingen
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(23: 90) dec 2018, jan-feb 2019: Samenleven, democratie en burgerschap: Max op
ontdekkingsreis - de oorlog - de vijand - kinderen die de wereld hebben veranderd een humanistische organisatie steunen - mijn ideale land in een ideale wereld - ik
protesteer - verbeter de wereld om je heen
(23: 91) maart, april, mei 2019: Identiteit in dialoog: Levensbeschouwingen door
kinderogen Kunst en levensbeschouwing - muziek van altijd en overal - architectuur en
levensbeschouwing - ILC gluren bij de buren - begroetingen - ILC de
levensbeschouwelijke koffer - de Oken, Poken en Token-inleefspel
(23:92) juni, juli, augustus 2019: bezoek aan levensbeschouwelijke huizen - het huis
met de 6 deuren - de symboliek van de fakkel - lichtfeesten - licht - ons huis heeft
ramen - in geuren en kleuren - de levensboom
(24:93) sept, okt, nov 2019: economie: echte rijkdom - consuminderen - samen
consumeren, samen delen - meneer beer is maar een eenvoudige beer - de wereld is
een donut - upcyclen - werelddag tegen kinderarbeid
School- en klaspraktijk / Boonen, Roger. - Antwerpen : Garant: 32,00
EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 scho

School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. Het
biedt leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs een
handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk d.m.v. brede
achtergrondinformatie, lesschetsen en leermaterialen. Ook voor
studenten van de lerarenopleiding is het interessant leesvoer.
Daarnaast biedt het tijdschrift ruime aandacht aan een brede onderwijsvisie, aan
onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidingsdiensten,
navormingscentra enz. worden aangeboden.

Start!-krant. De begrijpelijkste krant van Nederland / Amsterdam :
Eenvoudig communiceren: 32,50 EUR (jaarlijks, incl. krant en lesbrief)
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 start
De Start!-krant verschijnt maandelijks. Ze wordt geschreven voor
mensen die moeite hebben met lezen en onderscheidt zich door een
overzichtelijke, duidelijke en herkenbare vormgeving en stijl. Alle
informatie in de krant wordt stap voor stap uitgelegd en geïllustreerd.
het taalgebruik is eenvoudig maar niet kinderachtig, de zinnen zijn kort
en moeilijke woorden worden zoveel mogelijk vermeden of verklaard in een woordenlijst.
In de krant staat het belangrijkste nieuws uit binnen (Nederland) en buitenland, algemene
informatie en leuke weetjes en praktische verhalen met tips en uitleg. Naast taalbegrip zijn
de maatschappelijk culturele oriëntatie en de nieuwsfeiten belangrijke inhoudelijke
aanbevelingen voor de lezers van de krant. Elke editie van de Start!-krant wordt aangevuld
met een gratis lesbrief.
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Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs / SLO. - ISSN
1879-4548 - Enschede : SLO. - 2 nummers per jaar
Vindplaats Antwerpen: ro 1 tijd
Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs is bestemd
voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en
taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs; het
wil de samenwerking binnen deze groep bevorderen. Het tijdschrift is
kosteloos voor alle opleiders Nederlands van het primair onderwijs en
onderwijsadviseurs van schoolbegeleidingsdiensten. Het tijdschrift kan ook in Pdf-formaat
gedownload worden van de website

VluchtelingenWerk Magazine / ISSN 1389-0875 Amsterdam :
Vluchtelingenwerk Nederland: 24,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 15 vluc
VluchtelingenWerk Magazine is een driemaandelijkse uitgave van de
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Het belicht achtergronden
van het vluchtelingenbeleid in Nederland. Vluchtelingenwerk
Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij
het uitbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Wablieft : de duidelijkste krant / Wablieft. - ISSN 0778-5496 - Mechelen
: VOCVO: 28,00 EUR
Opmerking: wekelijks
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl
Het nieuws in eenvoudige taal, dat brengt de Wablieft-krant elke
woensdag opnieuw, al 25 jaar lang. Wablieft bevat duidelijke artikels
over het nieuws uit binnen- en buitenland. De lezers worden ook
getrakteerd op leuke weetjes, een pittige blog, een kruiswoordraadsel en nog veel meer.

Wablieft Start / Wablieft. - Mechelen : Wablieft. - 20 p.: 26,00 EUR
(jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties)
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. De
Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een twintigtal
eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van Wablieft-
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artikels. Er staat ook een woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. Geschikt om
zelf te lezen of om in de klas mee aan de slag te gaan.

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

Welwijs. Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk / Leuven : Majong:
22,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw
WELWIJS is een tijdschrift dat informatie brengt over de raakvlakken
tussen WELzijnswerk en onderWIJS. Het is een initiatief van de v.z.w.
Majong (Maatschappij- en Jongerenproblemen). De vzw Majong stelt
zich tot doel de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren te
verbeteren. Een betere wisselwerking tussen het onderwijs en andere
sectoren zoals: het algemeen welzijnswerk, het jeugdwerk, de gezondheidszorg, de
bijzondere jeugdbijstand, enz. kan daar in grote mate toe bijdragen. Welwijs wil ruime
informatie brengen over concrete situaties, over veranderingen en nieuwe projecten.
Welwijs richt zich dus tot alle geïnteresseerden, vooral zij die werkzaam zijn in het
onderwijs, het welzijnswerk en het jeugdwerk.

Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam /
ISSN 1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem:
30,00 EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz
ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, visies
en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te
publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt
ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende
of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke
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bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in
Nederland en Vlaanderen.

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

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

