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Effectief en affectief lesgeven aan pubers : verdieping van pedagogische 
vaardigheden voor docent en mentor / Van Essen, Ingrid; Nelis, Huub. - 
Houten: LannooCampus, 2014. - 190 p.. - ISBN: 978-94-014-1481-4: 
29,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 effe 

Pubergedrag is slechts het topje van de puberijsberg. Onder de waterlijn 
liggen gevoelens, behoeften, kwaliteiten en talenten. Dit boek leert 
docenten hoe ze jongeren kunnen helpen die te herkennen en zo wezenlijk 
contact te maken. Naast heldere theorie en veel voorbeelden en 

oefeningen biedt het een volledige werkmethode voor de (mentor)lessen. Scholieren groeien 
op in een heel andere wereld dan de generaties voor hen. Van docenten vereist dit een ander 
soort vaardigheden. Effectief en affectief lesgeven aan pubers gaat over de affectieve, 'zachte' 
kant van het onderwijs en geeft een antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de jongere 
zich gezien en veilig voelt? Hoe kan ik hem inspireren en motiveren? Hoe help ik hem met 
problemen?  

Elke les telt : zes principes voor effectief leren en lesgeven / Allison, 
Shaun; Tharby, Andy; Lemov, Doug. - [Huizen]: Pica, 2017. - 223 p.. - 
ISBN: 978-94-92525-26-0: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 5 elke 

Geef kinderen goed les en ze zullen presteren, en als ze presteren zien 
ze zichzelf als succesvolle leerlingen. Geen nieuw onderwijsconcept, 
geen ad-hoc oplossingen, niet het opleuken van het onderwijs, maar 
praktisch, vol bruikbare tips, bewezen effectief en vandaag nog toe te 
passen: de zes principes die zorgen dat elke les die je geeft telt! 1. Daag 
leerlingen uit en heb hoge verwachtingen. 2. Verhelder de lesstof en 

maak deze concreet. 3. Laat zien hoe jij de lesstof en eventuele problemen aanpakt. 4. Laat 
leerlingen vaak oefenen, zodat ze zelfstandig kunnen toepassen wat jij hun leert. 5. Vertel 
leerlingen hoe ze het doen, aan welke doelen ze werken en hoe ze deze bereiken. Gebruik hun 
feedback om je onderwijs te verbeteren. 6. Stel vragen om na te gaan of leerlingen de lesstof 
begrepen hebben en om over te gaan tot diepgaand leren. Gebruik deze principes in je 
dagelijkse praktijk, maar doe het op een manier die bij jou past.  

Duidelijk Nederlands op school: hoe communiceer je met 
ouders? Tips voor Nederlandstalige secundaire scholen in 
Brussel / Huis van het Nederlands Brussel. - Brussel: Huis 
van het Nederlands Brussel, 2019. - 88 p. 
URL: https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-
voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-
landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-

https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-basisschool
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-basisschool
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-basisschool
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duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-basisschool  
URL: https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-
landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-
duidelijk-nederlands-op-de-secundaire-school  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 duid ;  
Vindplaats Turnhout: dg 6 duid 

Voor basis - en secundaire scholen is ouderbetrokkenheid een must. Alleen is het niet altijd 
evident om die ouderbetrokkenheid te realiseren. In een meertalige context lijkt dit voor 
sommige scholen echter een heel moeilijke opdracht. Deze gids bestaat uit 6 thema's met tips 
om in Duidelijk Nederlands te communiceren. Ze bevat ook een lijst met veel gebruikte 
schoolwoordenschat vertaald naar het Frans en Engels. De 6 thema's zijn: bezoek aan de school, 
inschrijvingsgesprek, infomoment, algemene communicatie met ouders, oudercontact, 
conflict- of slechtnieuwsgesprek. In elk hoofdstuk zijn concrete tips te vinden. Ook zijn er per 
onderdeel lijsten met duidelijke, eenvoudige zinnen die je kan gebruiken in je communicatie. 
De lijst werd telkens vertaald in het Frans en het Engels.  

School en thuis : succesfactoren voor het samenbrengen van twee 
leefwerelden / Lusse, Mariëtte; Diender, Annette. - [Huizen]: Pica, 2019. - 
119 p.. - ISBN: 978-94-92525-71-0: 25 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 scho 

  
Leerlingen gedijen erbij als de leefwerelden van thuis, school en buurt 
elkaar overlappen. Het is echter niet makkelijk om de verschillende 
leefwerelden op elkaar af te stemmen, zeker niet in de stedelijke context 

waar de verschillen tussen leraren en ouders groot kunnen zijn. Het belang van het verbinden 
van deze leefwerelden en de invloed van sociaaleconomische achtergrond, armoede en 
migratie hierop worden in dit boek behandeld. Daarnaast biedt het praktische handvatten om 
met ouders in contact te komen en te blijven. Het geeft tips voor het faciliteren van ouders, 
zodat zij hun kinderen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het leren en het maken van 
schoolloopbaankeuzes. Het boek benoemt succesfactoren om juist ook als verschillen groot zijn 
met ouders samen te werken aan het toekomstperspectief van alle leerlingen. Om de bredere 
context waarin scholen en ouders samenwerken beter te begrijpen, plaatst Iliass el Hadioui in 
zijn inleiding op dit boek de worsteling van de scholen met het omgaan met diversiteit in een 
stadssociologisch perspectief. Annette Diender schreef de portretten na elk hoofdstukken 
waarin scholen vertellen hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven en welke positieve 
effecten dit heeft.  

  

https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-basisschool
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-secundaire-school
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-secundaire-school
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-secundaire-school
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Huiswerkklasse / Tomczak, Maureen. - Leuven: Buurtwerk 't 
Lampeke, 2016. - 16 min. 
 

 

 

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=iWCdxVmlQ3c&feature=youtu.be  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 huis 

Huiswerk maken is niet altijd mogelijk in heel wat gezinnen. Er wordt te vaak uitgegaan van 
evidenties, ook door leerkrachten. Maar wat voor de ene persoon vanzelfsprekend is, ervaart 
de andere als een struikelblok. Maureen Tomczak van Kinderwerking Fabota maakte de dvd 
"Huiswerkklasse" die binnen dit thema ook de sociale ongelijkheid aankaart. Met deze dvd 
worden scholen uitgenodigd om stil te staan bij het eigen huiswerkbeleid. Laat iets weten op 
huiswerkklasse@lampeke.be als je deze dvd op welke manier dan ook gebruikt in jouw 
organisatie. Zo hebben de makers zicht op de effecten.  

 Leer-KRACHT : leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen : 
een persoonlijk verhaal uit Brussel / Bensaâd, Oiheba. - Brussel: 
Politeia, 2019. - 96 p.. - ISBN: 978-2-509-03483-0: 22,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 leer 

Oiheba Bensaâd groeide op in Brugge tussen twee werelden: die 
van een Algerijnse vader en een Belgische moeder, van een 
moslim en een katholieke vrouw, van een vluchteling en een 
honkvaste West-Vlaamse. Bij de aanslagen in Parijs en Brussel was 

ze schooldirecteur in Brussel. Haar Brusselse jaren en haar dagboekfragmenten spelen zich af 
tegen een achtergrond van radicalisering, verschillende dreigingsniveaus en angst voor nieuwe 
aanslagen. Opgegroeid op een culturele breuklijn vertelt ze hoe ze die wereld ziet, proeft, voelt, 
hoort en ruikt. Als transformatiecoach deelt ze vandaag haar ervaringen en versterkt ze 
jongeren, onderwijsmensen en ondernemers als leiders van hun leven. In dit boek bundelt ze 
de lessen die ze zelf leerde als leidinggevende over angst, zelfvertrouwen en leiderschap. Met 
praktijkvoorbeelden uit haar eigen leven.  

Leraren opleiden in een superdiverse samenleving : kennisontwikkeling 
voor de onderwijspraktijk / Smits, Tom F.H.; Janssenswillen, Paul; 
Schelfhout, Wouter. - Leuven: Acco, 2019. - 175 p.. - ISBN: 978-94-6379-
101-4: 24,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 lera  
Vindplaats Turnhout: ro 3 lera 

https://www.youtube.com/watch?v=iWCdxVmlQ3c&feature=youtu.be
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Wonen, werken of naar school gaan in de grootstad Antwerpen betekent ondergedompeld 
worden in superdiversiteit. Omgaan met grote en kleine verschillen tussen mensen plaatst niet 
alleen de brede stedelijke gemeenschap voor uitdagingen, maar ook de compactere leefwereld 
van de school, een plaats waar stedelingen en niet-stedelingen met al hun gelijkenissen en 
verschillen samenkomen: leraren, leerlingen, ouders, directieleden en andere 
belanghebbenden. In het project Van startbekwaam naar stadsbekwaam, werden 
lerarenopleiders van zeven lerarenopleidingen uit de stad en provincie Antwerpen 
bijeengebracht om na te denken over de specifieke competenties die leraren(opleiders) nodig 
hebben om les te geven in een samenleving die zich kenmerkt door superdiversiteit. De 
lerarenopleiders bundelden hun krachten, en die van hun studenten en cursisten, in drie 
samenwerkingspraktijken rond talige diversiteit, urban education en inclusie. Het resultaat van 
hun samenwerking lees je in deze eindpublicatie. Het boek bevat concrete handvatten voor 
lerarenopleiders die nu of in de toekomst met superdiversiteit geconfronteerd worden.  

Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het 
onderwijs in het Nederlandse taalgebied / de Graaf, Anna; Delarue, 
Steven; De Coninck, Kevin. - [S.l.]: taalunie, 2019. - 56 p. 
URL: https://taalunie.org/actueel/55/hoe-om-te-gaan-met-
meertaligheid-in-het-onderwijs  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 antw 

Hoe kan je op school en in de klas omgaan met de verschillende 
thuis- en moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiële elementen om op scholen tot een 
talenbeleid te komen dat recht doet aan alle talige competenties van leerlingen? Kunnen 
ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of schakelen ze ook zelf beter over op het 
Nederlands? De antwoorden op deze en andere vragen zijn vanaf nu terug te vinden in het 
kennisdossier ‘Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het 
Nederlandse taalgebied’ van Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie. In totaal zijn 24 
vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs verzameld die vaker door 
beleidsmakers, onderwijsprofessionals en ouders worden gesteld. Vervolgens zijn deze vragen 
voorgelegd aan 8 taalwetenschappers die in het Nederlandse taalgebied actief zijn. Zij hebben 
de vragen elk vanuit hun eigen expertise beantwoord op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten. Hun inbreng is door de redacties van Meertalig.nl, 
Meertaligheid.be en de Taalunie bij elkaar gebracht en verwerkt tot zo volledig mogelijke 
antwoorden.  

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk : ieders leer-kracht realiseren / 
Struyven, Katrien. - Leuven: Uitgeverij Acco, 2019. - 199 p.. - ISBN: 978-
94-6379-679-8: 29,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 binne  
Vindplaats Turnhout: ro 6 binne 

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk maakt het haalbaar om ieders leer-
kracht te realiseren. Het boek zet je op weg met een stapsgewijze aanpak, 
creatieve tips en suggesties. Beschrijvingen uit de klaspraktijk in 

basisonderwijs en secundair onderwijs maken het differentiëren levensecht. Het BKD-leer-
krachtmodel vormt de rode draad. Toch kan je elk hoofdstuk ook apart raadplegen. Zo laat dit 

https://taalunie.org/actueel/55/hoe-om-te-gaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs
https://taalunie.org/actueel/55/hoe-om-te-gaan-met-meertaligheid-in-het-onderwijs
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boek ook differentiatie toe bij de lezer. Bedoeld voor leerkrachten (in opleiding) en begeleiders 
van pedagogisch-didactische processen op school.  

 Effectieve feedback in het onderwijs / Coppieters, Jan. - Leuven: Acco, 
2019. - 246 p.. - ISBN: 978-94-6379-267-7: 29,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 effe 

Deze gids benadrukt het belang van feedback in de lespraktijk en baseert 
zich daarbij mede op het omvangrijke effectgrootte-onderzoek van John 
Hattie. Dat zegt dat feedback een van de best werkende manieren is om 
leerlingen meer te laten leren en laat zien welke aspecten van het leren 
dienen te worden benoemd en welke niet. Als je dit boek uit hebt, kan je 
de drie feedbackvragen toepassen, op verschillende niveaus feedback 

geven, leerlingen corrigeren en toch een fijne leerling-leerkrachtrelatie behouden. Met de vele 
verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties en QR-codes die informatieve filmpjes 
oproepen, is dit een zeer goede gids voor docenten, zowel in het primair als secundair 
onderwijs, die feedback effectief willen inzetten in hun onderwijs.  

Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep : hoe begeleid je 
uitdagende klassen in het primair onderwijs? / Van Overveld, Kees. - 
Zoetermeer: Uitgeverij Pica, 2019. - 176 p.. - ISBN: 978-94-92525-57-
4: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 gedr  
Vindplaats Turnhout: ro 6 gedr  

Dit boek wil inzicht geven in het functioneren van moeilijke klassen en 
wat er misgaat in de interactie tussen leraar en leerlingen. Het 
beschrijft de problematiek en hoe je kan werken naar oplossingen met 
praktische tips en adviezen. Een eerste deel benadert 

gedragsproblemen vanuit verschillende invalshoeken zoals de groep, groepsvorming, 
klassenmanagement, schoolleiders en ouders. Het tweede deel vat praktische adviezen samen 
in verschillende contexten zoals preventieve maatregelen, de start van de dag, 
wisselmomenten, binnenkomst in de klas enz.  

 De kennis van aankomende docenten over meertaligheid / Laan, 
Marijke. - [S.l.]: rijksuniversiteit Groningen, 2014. - 65 p. 
URL: https://www.rug.nl/society-business/science-shops/taal-
cultuur-en-communicatie/publicaties/marijke-laan-
meertaligheid.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 kenn  

Een kwart van de kinderen in het basisonderwijs is naar schatting 
meertalig. Dit betekent dat zij (bijna)dagelijks twee of meer talen 
spreken. Alhoewel de meertalige ontwikkeling in vele opzichten op 
de eentalige ontwikkeling lijkt, zijn er wel duidelijke verschillen. Het 
is van belang dat docenten van deze verschillen op de hoogte zijn, 
zodat zij meertalige kinderen goed kunnen onderwijzen. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat dit niet altijd het geval is. In het huidige onderzoek wordt gekeken hoeveel 

https://www.rug.nl/society-business/science-shops/taal-cultuur-en-communicatie/publicaties/marijke-laan-meertaligheid.pdf
https://www.rug.nl/society-business/science-shops/taal-cultuur-en-communicatie/publicaties/marijke-laan-meertaligheid.pdf
https://www.rug.nl/society-business/science-shops/taal-cultuur-en-communicatie/publicaties/marijke-laan-meertaligheid.pdf
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kennis aankomende docenten hebben over meertaligheid. Hun prestaties worden vergeleken 
met die van docenten uit eerder onderzoek. Ook kijken we wat de houding van de studenten 
ten opzichte van meertaligheid is. Een positieve houding is belangrijk voor de ontwikkeling van 
een kind. Daarnaast wordt gekeken of bepaalde factoren van invloed zijn op de kennis.  

 O21 spel : hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw ? / Meens, Aukje. - 
Helmond: Onderwijs Maak Je Samen, 2015. - handleiding, 57 kaarten: 
24,95 EUR  
URL: http://www.omjs.nl/021/spel  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 o21 

Met het O21 spel kan je met elkaar van gedachten wisselen over het 
onderwijs van de 21e eeuw. Zeven vaardigheden staan centraal: 

samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, 
communiceren en sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering. Door middel van 
verschillende spelvormen kan er gediscussieerd worden over en kritisch gekeken worden naar 
het onderwijs in de eigen school. Het spel kan gespeeld worden door alle geïnteresseerden in 
het onderwijs en is expliciet bedoeld voor leerkrachten en/of leidinggevenden in het basis- en 
secundair onderwijs. Het kan ook interessant zijn om het spel samen met leerlingen en/of 
ouders te spelen en zo verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Op de website vindt 
de spelleider meer starttips, spelvormen en verwerkingsideeën. Het spel is vernieuwd en 
aangevuld op basis van nieuwe onderzoeksgegevens (SLO, 2014). Het bevat o.a. nieuwe 
stellingen, verdiepende opdrachten, maar ook een toegevoegde vaardigheid 'zelfregulering'. 
Zelfregulering benadrukt belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die van belang zijn voor 
de persoonsontwikkeling van leerlingen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid 'ICT-
geletterdheid' uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-
basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.  

 Onderwijsvernieuwing met technologie : een internationale 
blik / Schouwenburg, Frans; Kappert, Janny. - Zoetermeer: 
Kennisnet, 2019. - 66 p. 
URL: https://www.kennisnet.nl/artikel/onderwijsvernieuwing-
met-technologie-een-internationale-blik/  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 onde  

Deze publicatie van Kennisnet beschrijft de keuzes die scholen 
wereldwijd maken m.b.t. onderwijs vernieuwen met technologie en biedt ingrediënten om 
eigen overwegingen bij onderwijsvernieuwingen aan te scherpen. Om scholen te inspireren en 
op weg te helpen, delen toonaangevende experts hun visie. Zo sprak Kennisnet met John 
Hattie, Michael Fullan en Pedro de Buyckere. Daarnaast keken ze mee over de schouders van 
Nederlandse onderwijsmensen die internationaal inspiratie zochten zoals bij High Tech High in 
Californië en het Zweedse Kunskapsskolan.  

http://www.omjs.nl/021/spel
https://www.kennisnet.nl/artikel/onderwijsvernieuwing-met-technologie-een-internationale-blik/
https://www.kennisnet.nl/artikel/onderwijsvernieuwing-met-technologie-een-internationale-blik/
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Taalstimulering bij kinderen en jongeren in de vrije tijd : draaiboek 
/ Furniere, Sarah; Goubert, Siska. - Brussel: Agentschap Integratie 
en Inburgering, 2018. - 30 p. 
URL: https://integratie-

inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20190903_draaiboek_taalstimulering%20in%20
de%20vrije%20tijd.pdf  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 taal 

Dit draaiboek biedt inspiratie voor organisaties, scholen of lokale besturen die een 
zomerschool in hun gemeente willen oprichten of hun bestaande werking willen bijsturen. 
Het draaiboek bevat richtlijnen en aandachtspunten voor de opstart van een zomerschool; 
zowel inhoudelijk, thematisch, organisatorisch als praktisch.  

Werken met vluchtelingenkinderen met stress en trauma in het onderwijs / 
UNHCR België en Luxemburg. - Brussel: UNHCR, 2017. - 42 p. 
URL: https://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/hoe-je-
vluchtelingenkinderen-kan-integreren  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 werk 

Deze gids bevat tal van tips waarmee je aan de slag kan om kinderen die 
kampen met stress en trauma beter op te vangen en te begeleiden in je 
klas. De gids kan gratis gedownload worden op de website van UNHCR 
België en Luxemburg.  

 
 Taal op het werk : gids voor socialprofitwerkgevers : 
ondersteuning van anderstalige medewerkers / [s.n.]. - Brussel: 
Verso, 2018. - 29 p. 
URL: https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-
detail/2019/08/19/Taal-op-het-Werk  

Vindplaats Antwerpen: bl 1 taal 

 
Deze brochure biedt antwoorden op taalvragen of -situaties op het werk die werkgevers in de 
social-profitsector wel eens tegenkomen. Ze stelt taalacties en -instrumenten voor om 
medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen. Om een gepaste job te vinden, 
om door te groeien, om levenslang te leren. De gids wijst je naar de juiste dienstverlening en 
financieringskanalen.  

https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20190903_draaiboek_taalstimulering%20in%20de%20vrije%20tijd.pdf
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20190903_draaiboek_taalstimulering%20in%20de%20vrije%20tijd.pdf
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20190903_draaiboek_taalstimulering%20in%20de%20vrije%20tijd.pdf
https://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/hoe-je-vluchtelingenkinderen-kan-integreren
https://www.unhcr.org/be/nl/wat-we-doen/onderwijs/hoe-je-vluchtelingenkinderen-kan-integreren
https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/19/Taal-op-het-Werk
https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/19/Taal-op-het-Werk
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Taalpunt Nederlands : informatiebrochure voor NT2-leerkrachten / 
Bibliotheken Antwerpen. - Antwerpen: Bibliotheken Antwerpen, 2019. - 
30 p. 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.antwerpen.be/nl/info/taalpunten-ondersteunen-
nieuwkomers-en-laaggeletterden  
Vindplaats Antwerpen: bl 8 taal 

Deze brochure bevat een overzicht van wat de bibliotheek te bieden heeft 
aan materialen op het vlak van ondersteuning voor taalontwikkeling, voor inburgering en 
maatschappelijke oriëntatie, voor kennis van de Belgische en Vlaamse maatschappij. Ze geeft 
een duidelijk beeld van de Taalpunten, of zelfstudiepleinen, van de Antwerpse openbare 
bibliotheken.  

 
 
  

https://www.antwerpen.be/nl/info/taalpunten-ondersteunen-nieuwkomers-en-laaggeletterden
https://www.antwerpen.be/nl/info/taalpunten-ondersteunen-nieuwkomers-en-laaggeletterden
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Van mening verschillen : een handleiding / Mersch, Ruben. - Gent: 
Borgerhoff & Lamberigts, 2018. - 143 p.. - ISBN: 978-90-8931-853-4: 22,99 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 01 vanm 

Of het nu gaat over Zwarte Piet, vluchtelingen, kernenergie, de hoofddoek, 
seksisme, onze debatten zijn zelden constructief. We luisteren niet, maar 
blijven vastberaden ons eigen grote gelijk verkondigen. We tieren en 
schelden. Ruben Mersch tracht in dit boek een manier aan te reiken die 

ervoor zorgt dat een debat geen strijd wordt maar een gezamenlijke zoektocht naar de best 
mogelijke oplossing.  

The good, the bad and the Roma / van Beek, Peter; 
Koppes, Dirk. - [Den Haag]: Komma, 2013. - 191 p.. - ISBN: 
978-94-91525-23-0: 42,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 good 

Eeuwen geleden trok een volk van berentemmers, 
koperslagers, edelsmeden en toekomstvoorspellers vanuit Noord-West India naar de Balkan en 
West-Europa. Een bijzonder volk dat soms geaccepteerd werd, maar vaker nog verdreven en 
verguisd. Sindsdien lijkt er weinig veranderd. Dit fotoboek toont de verscheidenheid van het 
leven van de Roma in Europa: van het verarmde Oost-Europese platteland en de getto's en 
rafelranden van grote steden, tot het met protserige villa's volgebouwde Buzescu waar de 
mensen zijn getooid met goud en rondrijden in Hummers.  

Een leven lang opgejaagd : de plek van woonwagenbewoners in 
Vlaanderen / Janssens, Kim . - Leuven: LannooCampus, 2019. - 152 p.. - 
ISBN: 978-94-014-6393-5: 24,99 EUR  
URL: https://www.mo.be/interview/woonwagenbewoners-geschrapt-
uit-Vlaams-integratiebeleid  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 leve 

Sinds de 15de eeuw verblijven er woonwagenbewoners in Vlaanderen. 
Net zoals andere nomadische groepen in Europa kennen ze een verleden 
van uitsluiting en vervolging, en hun specifieke woonvorm leidt vaak tot 

conflicten. Omdat woonwagenbewoners geen veilige halte vinden, blijven ze bovendien 
gedwongen om rond te trekken. Dit boek geeft een inzicht in wie de woonwagenbewoners 
precies zijn. De verschillen en gelijkenissen van de diverse subgroepen (Voyageurs, Manoesjen, 
Roms) komen aan bod. Verder geeft dit boek de precaire situatie weer waarin vele 
woonwagenbewoners zich bevinden en hoe we ze kunnen verhelpen. Door de juiste 
maatregelen, maar ook door het wegwerken van verkeerde informatie en vooroordelen over 
een diverse groep.  

https://www.mo.be/interview/woonwagenbewoners-geschrapt-uit-Vlaams-integratiebeleid
https://www.mo.be/interview/woonwagenbewoners-geschrapt-uit-Vlaams-integratiebeleid
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 Als opvoeden niet vanzelf gaat : orthopedagogiek in de praktijk / van 
Hoof, Liesbeth; de Vries, Marleen. - Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 
2014. - 388 p.. - ISBN: 9789006978193 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.4 also 

Dit handboek voor orthopedagogiek ondersteunt professionele 
opvoeders bij het inspelen op opvoedingsproblemen vanuit een 
orthopedagogische invalshoek. Het is bedoeld voor studenten die worden 
opgeleid voor het (ortho) pedagogische werkveld en voor professionele 
opvoeders die hun kennis willen actualiseren en verdiepen.  

Allah in Europa : het reisverslag van een ongelovige / Leyers, Jan. - 
[Amsterdam]: Das Mag Uitgevers, 2018. - 468 p.. - ISBN: 978-94-92478-42-
9: 22,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 08.2 alla 

Tien jaar na zijn reis door de islamitische wereld, verkent Jan Leyers de islam 
in Europa. Hij trekt van Sarajevo naar Brussel. Onderweg praat hij met 
Bosnische moefti's, maakt hij een moslimkamp in de Hongaarse poesta mee, 
passeert in een Parijse banlieue en gaat in Londen met de voorzitter van een 

shariaraad op pad.  

Vluchteling zkt. woning. : draaiboek voor wie werkt aan 
woonondersteuning met vluchtelingen / D'Eer, Louise; Robeyns, Lore; 
Geldof, Dirk. - Schaarbeek: Odisee Kenniscentrum 
Gezinswetenschappen, 2019. - 80 p. 
URL: https://www.vlaanderen.be/publicaties/vluchteling-zkt-woning-
draaiboek-voor-wie-werkt-aan-woonondersteuning-met-vluchtelingen  
Vindplaats Antwerpen: ge 15 vluc 

Op vraag van de Vlaamse overheid (Agentschap Jongerenwelzijn) 
onderzocht het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) inspirerende praktijken over 
het werken met vrijwilligers bij woonondersteuning van vluchtelingen. De resultaten zijn 
samengevat in een handig draaiboek voor wie een vrijwilligersinitiatief wil opstarten of een 
bestaand initiatief wil evalueren. Het draaiboek wil alle betrokkenen, van beleidsmakers en 
ambtenaren tot sociale professionals en burgers, inspireren om samen aan de slag te gaan met 
de woonnoden van vluchtelingen. De publicatie kan ook gedownload worden.  

 
 

 

  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/vluchteling-zkt-woning-draaiboek-voor-wie-werkt-aan-woonondersteuning-met-vluchtelingen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/vluchteling-zkt-woning-draaiboek-voor-wie-werkt-aan-woonondersteuning-met-vluchtelingen
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"De Babbelboom" : methodiek tot wederzijds gesprek met ouders / 
Diverse scholen en onderwijspartners, i.s.m. Kind en Gezin. - Brussel: 
Kind en Gezin, [s.a.]. - handleiding, pictogramkaartjes en spelbord 
URL: 

http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Babbelboom%20handleiding.pdf  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 babb 

De Babbelboom is ontwikkeld in het kader van het project kleuterparticipatie via ouder-school 
samenwerking. De ontwikkeling van deze methodiek is één van de vele initiatieven die binnen 
dit project vorm hebben gekregen. De Babbelboom wil inzetten op ouder-school samenwerking 
en vertrekt vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid tussen de thuiscultuur en de 
schoolcultuur. Vanuit dit standpunt wil de methodiek een-op-een relaties tussen de ouder en 
de school ondersteunen. De Babbelboom is gebaseerd op verschillende 
ontwikkelingsdomeinen en op de positieve kijk naar de competenties van de kinderen.  

De evolutie van een kind : hoe elke ontwikkelingsfase een 
functie heeft / Ploeger, Annemie. - Amsterdam: Uitgeverij 
Nieuwezijds, 2018. - 256 p.. - ISBN: 978-90-5712-497-6: 22,95 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 evol 

Aan de hand van veelgestelde vragen schetst Annemie Ploeger 
de eigenaardigheden en het nut van de ontwikkelingsfases van 
het kind, van de bevruchting tot aan de volwassenheid, vanuit 
een evolutionair perspectief op de ontwikkeling van het kind. 

Het laat ons op een andere manier kijken naar het opgroeien en de opvoeding van kinderen.  

 Opvoeden doe je met je brein : wat de neurowetenschap je leert over 
een hechte band met je kind / Hughes Daniel A.; Baylin, Jonathan. - S.l.: 
Hogrefe, 2014. - 222 p.. - ISBN: 978-90-79729-80-7: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 opvo 

In ‘Opvoeden doe je met je brein’ beschrijven de ervaren therapeuten en 
neurowetenschappers Hughes en Baylin de vijf hoofdgebieden van 
opvoeden. Met behulp van speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en 
empathie (SANE) kan het ouderlijk hersenvermogen worden vergroot, 
geblokkeerd ouderschap worden tegengegaan en de band tussen ouder 

en kind worden versterkt. Dit boek leidt opvoeders en therapeuten met praktische adviezen en 

http://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Babbelboom%20handleiding.pdf
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heldere uitleg door het ingewikkelde landschap van breincircuits en nuttige 
opvoedingsstrategieën. Een boek voor ouders die willen weten hoe het werkt in theorie en 
praktijk; pleeg- en adoptieouders waar een hechte band met je kind niet vanzelf spreekt en 
professionals die met gezinnen werken waarin hechting een probleem is.  

Kaartspel startgesprek ouderbetrokkenheid 3.0 / de Vries, 
Peter. - [S.l.]: CPS, 2019. - kaartspel met 45 kaarten. - ISBN: 
9789065081643 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 star 

Het Kaartspel Startgesprek Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt je 
voor gezamenlijke goede start. Het spel bevat 45 kaarten met 
daarop allerlei gesprekssuggesties voor de onder-, midden- en 

bovenbouw, die de leerling, de ouder of de leerkracht kan uitkiezen om over te praten. De 
kaarten helpen om ervoor te zorgen dat de belangrijke zaken aan bod komen, zonder dat het 
gesprek vooraf door de school in beton is gegoten. De instructie bij het spel geeft verschillende 
suggesties voor het gebruik van de kaarten. Enkele voorbeelden van vragen die tijdens het 
startgesprek aan bod kunnen komen: "Kent u de andere ouders van de groep?", "Word je wel 
eens gepest?", "Waar ben je goed in op school?"  
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De wereld van Walter / Nuttin, Ann; Vermant, Lies. - Mechelen: Level 21, 

2019. - 4 puzzels van telkens 70 stukken, leskoffer met 10 praatplaten, 

houten voet, 50 zoekkaarten en 10 vertelkaarten met lessuggesties 

Doelgroep: 3-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.3 were  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.3 were  

De wereld van Walter bestaat uit grote praatplaten waarin woordenschat 

bij verschillende thema's aan bod komt: het bos, de winkel, de klas, het 

verkeer of de 4 seizoenen. Ook milieubewustzijn, emoties, tellen of kleuren zoeken komen ook 

aan bod. In de koffer zitten 10 praatplaten (35 x 49cm), 50 zoekkaarten met figuren en 10 

vertelkaarten met vragen en leuke lessuggesties voor de leerkracht. Er zit ook een houten 

voetje voor de platen bij. Zo kan je ze rechtop zetten zonder ze vast te moeten houden. Van de 

praatplaten van de 4 seizoenen werden ook 4 puzzels gemaakt. Ze bevatten 70 stukjes en zijn 

ongeveer een A3 groot. Deze zitten per stuk in een apart koffertje.  

 

FonoLog Start : Programma voor de fonologische therapie. 

Klankeigenschappen en structuureigenschappen / Dijkstra-

Buitendijk , Willy; van den Engel-Hoek , Lenie. - Beuningen: 

www.logopediemateriaal.nl, 2019. - veelv. gepag., 55 kaartjes, 

met: handleiding, oefenbladen, 55 kaartjes: 149,50 EUR  

Doelgroep: 3-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 fono  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.4 fono 

 FonoLog is een programma voor de fonologische therapie, ontwikkeld door Willy Dijkstra-

Buitendijk en Lenie van den Engel-Hoek, logopedisten met een jarenlange ervaring in het 

behandelen van kinderen met fonologische problemen. Fonologische stoornissen bij kinderen 

kunnen de verstaanbaarheid sterk beïnvloeden en daarmee de ontwikkeling van kinderen 

belemmeren. FonoLog helpt de verstaanbaarheid te verbeteren. Het materiaal is duidelijk en 

gestructureerd en direct inzetbaar en kopieerbaar. In het programma, gebaseerd op PACT, 

Hodson en Paden en Metaphon, heeft de behandeling van fonologische 

vereenvoudigingsprocessen een plek gevonden. FonoLog Start is een programma voor de 

fonologische therapie waarbij de klankeigenschappen en structuureigenschappen een 

belangrijke rol spelen en kan bij alle programma's van Fonolog ingezet worden. Fonolog start 

bestaat uit een handleiding, 44 losse kunststof kaartjes met de klank- en 

structuureigenschappen en instructiebladen en oefenbladen voor de begrippen per 

vereenvoudigingsproces gerangschikt.  
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Kiki en Olaf : voorleesboek voor kinderen en ouders die 

Nederlands leren / Pieters, Sara; Dawn, Jens. - Vilvoorde: 

Uitgeverij Boeklyn, 2019. - 37 p.. - ISBN: 978-94-6388-

271-2: 19,99 EUR  

Doelgroep: 3-6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 kiki 

Kiki en Olaf is een voorleesboek voor kinderen en ouders 

die Nederlands leren. Ken je Kiki al? Zij leert lezen. Haar 

vriendje Olaf, de boekenwurm, helpt haar daarbij. Met dit boek kunnen kinderen en ouders 

samen Nederlands oefenen. Het verhaal is ingesproken door Thomas Vanderveken (Vlaamse 

versie) en Kim Koelewijn (Nederlandse versie). De audio kun je gratis downloaden. Inclusief 

leuke liedjes, gratis extra spelmaterialen, met tips om voor te lezen... ideaal voor wie 

Nederlands leert! 

Kinderboerderij / Sluyzer, Betty; van Gijn, Esther. - [S.l.]: Betty Sluyzer 

Producties, 2015. - 18 p. 

Doelgroep: 2 -4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 kind 

Bas en Marij gaan naar de kinderboerderij en zien daar heel veel 

dieren: wat voor geluid maakt de koe? Is dat een pootje van een 

kikker? Van wie is die staart? Prentenboek vol raadsels over de dieren 

van de boerderij.  

 Woordjes leren met Lana : school / Snoeck, Silke; Pottie, Marjolein. - 

Mechelen: Hip Hip Speels Leren, 2018. - [22] p.. - ISBN: 978-90-5924-

540-2: 19,95 EUR  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 woor  

In dit groot kijk- en zoekboek gaat Lana voor het eerst naar school. Op 

elke dubbele pagina werd een ander aspect van naar school gaan in beeld 

gebracht: aankomen op school, in de klas, in de verschillende hoeken van 

de kleuterklas, het samen spelen, samen eten, turnen, knutselen en het 

weer naar huis gaan. Ook een bezoekje aan het bureau van de directeur. Lana is op elk prent 

terug te vinden. Het boek nodigt uit om in gesprek te gaan met jonge kinderen over naar school 

gaan, en wat daar allemaal te beleven valt. 
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Verhoudingen : groot en klein / breed en smal / lang en kort / zwaar 

en licht / Nieker, Diane. - [S.l.]: -, [s.a.]. - 4 boeken en een bundel 

kopieerbladen. - ISBN: 9789055666775. - ISBN: 9789055666751. - 

ISBN: 9789055666768. - ISBN: 9789055666782 

Doelgroep: 5-10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.2 verh 

In de reeks Verhoudingen maken leerlingen kennis met de begrippen 

breedte, lengte, grootte en gewicht. Met behulp van eenvoudige 

begrippen zoals breed, smal, groot, klein, lang, hoog, kort, zwaar en licht in de verschillende 

boekjes kunnen leerlingen deze variaties in grootte beter begrijpen. Bij de vier boekjes hoort 

een kopieerbundel waarmee de woordenschat ingeoefend kan worden. 

 

TALES@home: Dynamic language stories / 

Foyer vzw. - Brussel: Foyer vzw, 2019. - 28 p. 

Doelgroep: 5-18 jaar, volwassenen 

URL: http://www.talesathome.eu/nl/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 tales  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.1 tales 

TALES@home is een gratis digitale applicatie 

die meertalige gezinnen wil ondersteunen met als doel hen te helpen om een stimulerende 

omgeving te scheppen voor taalleren, welbevinden en sociale inclusie. Deze bundel bevat een 

aantal dynamische taalverhalen voortgevloeid uit het project Tales@home.  

 

 Mijn grote vraag- en antwoordboek : het menselijk lichaam / Royer, Anne; 

Lernout, Siska. - Mechelen: Bakermat, 2018. - 108 p.. - ISBN: 978-90-

5924-500-6: 17,95 EUR  

Doelgroep: 7-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 mijn 

Een speels vraag- en antwoordboek met meer dan 200 vragen over het 

menselijk lichaam. Versie in het Nederlands, Russisch, Italiaans, Roemeens 

en Pools. 

http://www.talesathome.eu/nl/
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Lees! Een oproep tot een leesoffensief / Raad voor Cultuur. - Den Haag: 

Raad voor Cultuur, 2019. - 52 p. 

URL: http://www.letterenfonds.nl/images/2019-06/lees-een-oproep-tot-

een-leesoffensief.pdf  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 lees  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.1 lees 

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? 

Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan 

en de overheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. De auteurs adviseren in Lees! 

om leesmotivatie voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen. Daarbij 

geven ze drie aanbevelingen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te 

brengen: 'Voer een krachtig en samenhangend leesbeleid', 'Zorg voor een rijk leesaanbod' en 

'Breng een leescultuur tot stand.' Ook heel inspirerend voor Vlaanderen; voor basis- en 

secundair onderwijs die hun leesbeleid onder de loep willen nemen. 

  

 Literaire gesprekken in de klas. Achtergronden en praktische tips voor het 

voeren van literaire gesprekken in het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs / Cornelissen, Gertrud. - Haarlem: Stichting Lezen, 2019. - 42 p. 

Doelgroep: 3-18 jaar  

URL: 

https://www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs/nieuwsberichten/nieuws/brochure-

_literaire-gesprekken-in-de-klas.html  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.1 lite 

Literaire gesprekken zijn gesprekken over één boek, verhaal of gedicht waarin lezers hun 

gevoelens en gedachten die zij hebben ervaren tijdens het lezen, met elkaar delen. Volgens de 

auteur zijn dergelijke gesprekken motiverend en verdiepend voor sterke én zwakke lezers, zoals 

blijkt uit haar onderzoek 'Maar als je erover nadenkt...' naar de ontwikkeling van literaire 

competentie in de bovenbouw van de lagere school.  

 Letterklankstad / Van De Coolwijk, Marion; Zandstra, Jan. - Winkel: 

Instituut Kind in Beeld, 2016.. - ISBN: 9789080875470. - ISBN: 

9789492552013. - ISBN: 9789492552020. - ISBN: 9789492552006. - 

ISBN: 9789080875487 

Doelgroep: 5-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lett 

LetterKlankStad werkt vanuit het geheel naar de kern. De start ligt bij 

inzicht in de opbouw, structuur en regels van de Nederlandse taal. Doel: 

een goede decodering/automatisering van de letters en klanken. Aandacht dus voor 

versteviging van de fonologische leesprocedure. LetterKlankStad is anders dan alle andere 

http://www.letterenfonds.nl/images/2019-06/lees-een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf
http://www.letterenfonds.nl/images/2019-06/lees-een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf
https://www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs/nieuwsberichten/nieuws/brochure-_literaire-gesprekken-in-de-klas.html
https://www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs/nieuwsberichten/nieuws/brochure-_literaire-gesprekken-in-de-klas.html
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leesmethodes. Er is in de didactiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen letters en 

klanken. Er zijn 26 letters (het alfabet) verdeeld in klinkers en medeklinkers. Klanken zijn twee 

of meer letters bij elkaar. Een letter is dus pertinent iets anders dan een klank! Tevens leren 

kinderen al direct dat een letter een alfabetische naam heeft en één of meerdere 

spraakklanken. Dit onderscheid kennen en kunnen toepassen is cruciaal voor een goede 

decodering en dus voor goed leren lezen. Zo voorkom je verwarring bij leesproblemen als de 

stomme e, de open/gesloten lettergreep en eind d/b. De aandacht gaat al direct naar de 

analyse en opbouw van woorden.LetterKlankStad richt zich, naast het hakken en plakken, ook 

op het alfabetisch spellen van woorden per letter. Daarbij hanteren de lessen een vaste 

strategie. 

  

 De kleine prins : in eenvoudige taal / De Saint-Exupéry, Antoine; Heliczer, 

Rose. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2019. - 77 p.. - ISBN: 978-

90-8696-493-2: 12 EUR  

Doelgroep: 9- 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 dekl 

Een piloot maakt een noodlanding, midden in de woestijn. Gelukkig is er 

een klein mannetje van een andere planeet in de buurt. De piloot noemt 

het mannetje de kleine prins. De kleine prins vertelt verhalen over andere 

planeten die hij heeft bezocht, en over de bijzondere planten, dieren en mensen die daar 

wonen. Dit beroemde verhaal werd in 1943 geschreven door de Franse schrijver Antoine de 

Saint-Exupéry. Eenvoudig Communiceren brengt nu een bewerking op A2-niveau uit. 

  

 De wondere pluim 2019 / divers. - Antwerpen: De Veerman, 

2019. - 184 p. 

Doelgroep: 7- 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 wond 

De Wondere Pluim, een literair project voor kinderen uit de lagere 

school, bestaat al 17 jaar en 4564 kinderen uit 34 scholen schreven 

mee. Dit boek bevat een selectie van 74 winnende verhalen, 

geschreven door kinderen uit Antwerpse lagere scholen. Er zijn per 

leerjaar 2 categorieën: Nederlands thuistaal en andere thuistaal. 

  

Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen: Poëzielessen basisonderwijs / 

Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen Leest, Stichting Lezen, 2020. - 23 p. 

Doelgroep: 3- 12 jaar  

URL: https://www.poezieweek.com/poezielessen/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.4 poez 

Iedereen Leest en Stichting Lezen hebben voor de Poëzieweek 2020 

opnieuw lessen ontwikkeld voor het primair en secundair onderwijs. Met 

https://www.poezieweek.com/poezielessen/
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deze lessen kunt u makkelijk met de leerlingen aan de slag met gedichten. De lessen zijn gratis 

te downloaden.. Per bundel zijn er 5 lestips.  

 

Van woorden weten : methode woordenschatvergroting voor jongeren 

van 12 tot 18 jaar (B1>B2/1F>2F) / van der Maden, Fros. - Groningen: 

Edutekst, 2019. - 140 p.. - ISBN: 9789083018508 

Doelgroep:  12 -18 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 vanw  

Vindplaats Turnhout: TAAL 3.3.2 vanw 

Van woorden weten is een nieuwe door Fros van der Maden (Edutekst) 

ontwikkelde methode voor woordenschatvergroting voor jongeren van 12 

tot 18 jaar. In de methode wordt speels geoefend met woord-raad-stratetegieën en 

woordvormingsregels (B1 > B2 / 1F > 2F).De kenmerken van de methode: speels oefenen met 

woordraadstrategieën, woordvormingsregels leren herkennen en toepassen, bij elke les twee 

speelse werkvormen als intro en afsluiting, figuurlijke taal leren gebruiken, veel 

woordherhaling, geschikt om individueel en samen mee te werken, leer- en werkboek ineen. 

  

Overhaald: Literatuurhandboek voor laagtaalvaardigen / Duthois, Thibaut; 

Pessemier, Robbe; Mergan, Nikolaas. - Gent: artevelde hogeschool, 2019. 

- 32 p. 

Doelgroep: 13-18 jaar  

URL: https://overhaald.wixsite.com/website  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.4 over  

Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.4 over 

Overhaald is een literatuurhandboek ontwikkeld voor laagtaalvaardigen. 

Naast het leesplezier, bevordert Overhaald ook het technisch en functioneel lezen van de 

leerlingen. Dit is de leerkrachtengids, een handige tool om te gebruiken naast het handboek. 

Het document bevat verdere informatie over de structuur en de oefeningen, didactische tips 

voor tijdens het lesgeven, creatieve werkvormen, een lijst met de ontwikkelingsdoelen waar 

Overhaald aan voldoet (zowel voor het OKAN-onderwijs als voor het bso) en een 

verbetersleutel van alle oefeningen uit de methode. Het literatuurhandboek bestaat uit zes 

korte verhalen waaraan telkens een kant-en-klaar didactisch luik gekoppeld is. Deze verhalen 

zijn opgedeeld in drie niveaus. Op die manier kan je als leerkracht zowel binnen de klas als over 

verschillende klassen heen differentiëren.  

 

https://overhaald.wixsite.com/website
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In de spotlights / Verhelst, Marlies; Wadman, Jitske. - Amsterdam: 

Eenvoudig Communiceren, 2019. - 94 p.. - (Het talent van ...). - ISBN: 

9789086964970: 16.50 EUR  

Doelgroep: 12 -14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett 

Noor kan uren voor de spiegel zitten en lekker haar make-up doen. En als 

ze niet in de weer is met kwasten, poeders en oogschaduw, kijkt ze 

beautyvlogs. Noor is ook echt goed in kapsels. Haar ouders hebben alleen 

maar oog voor hun dochter Yasmine, Noors zusje, die erg goed kan balletdansen. Noor gunt 

Yasmine haar succes, maar wie is er trots op haar?  

 

 Stan in 3D / van Gansewinkel, Annie; Wadman, Jitske. - Amsterdam: 

Eenvoudig Communiceren, 2019. - 95 p.. - (Het talent van ...). - ISBN: 978-

90-8696-498-7: 16.50 EUR  

Doelgroep: 12 -14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 hett 

Stan zit net op de middelbare school en voelt zich daar niet thuis. Hij heeft 

geen zin in zijn huiswerk, en is liever bezig met zijn handen. Uit verveling 

doet hij stunts met winkelwagentjes en valt zo op bij een groepje oudere jongens. Hij wil 

helemaal niks verkeerd doen, maar toch komt hij in de problemen als hij rondrijdt in een 

'geleende' scootmobiel. Hij krijgt een taakstraf en moet zich melden bij het Repair Café. Daar 

mag hij allerhande dingen repareren en krijgt hij weer plezier in het leven. Ook ontmoet hij 

Suus. Zij neemt hem mee naar het FabLab en hij ontdekt de magie van het 3D-printen. 

 

 Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en 

techniek: Een ontwerpgericht onderzoek / van Dijk, Gerald. - Utrecht: 

Universiteit Utrecht, 2018. - 416 p.. - ISBN: 9789070786410 

URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/364520  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.1 ople 

De natuurwetenschappelijke en technische vakken hanteren een 

eigen vaktaal, wat uitdagingen voor leerlingen met zich meebrengt. 

Deze studie laat zien hoe vakdocenten daarop kunnen worden 

voorbereid in de lerarenopleiding. 

 

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/364520
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 Redeneren en formuleren bij kunstvakken. Een 

vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs / 

Marsman, Pascal; van der Leeuw, Bart; Meestringa, Theun. 

- Enschede: SLO, 2018. - 41 p. 

URL: https://slo.nl/@4615/redeneren-formuleren-0/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.4 rede 

De taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk 

een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing 

van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige 

redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig 

leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces 

door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), 

taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de kunstvakken. 

 

Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen: Poëzielessen 

voortgezet/secundair onderwijs / Iedereen Leest. - [S.l.]: Iedereen Leest, 

Stichting Lezen, 2020. - 17 p. 

Doelgroep: 13-18 jaar  

URL: https://www.poezieweek.com/poezielessen/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.4 poez 

Iedereen Leest en Stichting Lezen hebben voor de Poëzieweek 2020 

opnieuw lessen ontwikkeld voor het primair en secundair onderwijs. Met 

deze lessen kunt u makkelijk met de leerlingen aan de slag met gedichten. De lessen zijn gratis 

te downloaden. Per bundel zijn er 5 lestips. 

 

 

 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek [2018] / Sciarone, A.G.; 

Meijer, Piet; Wesdijk, Conny; van Boxtel, Sonja; van Laar, Astrid. - 

Amsterdam: Boom, 2018. - 243 p.. - ISBN: 978-90-244-2238-8: 69.90 

EUR  

Doelgroep: volwassenen  

URL: https://www.nt2.nl/nl/dossier/delftse-methode/extra-materiaal-

delftse-methode  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 nede 

Al ruim dertig jaar leren anderstaligen succesvol Nederlands met Nederlands voor 

buitenlanders van de Delftse methode. Door de transparante, stapsgewijze opbouw met 

ondersteuning in de moedertaal kunnen cursisten met alle vooropleidingen op het gewenste 

niveau instappen. Deze vijfde editie heeft een nieuwe vormgeving met kleurrijke illustraties 

gekregen en bevat volledig herziene teksten, aangepast aan de wensen van docenten en 

cursisten, en aan de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. De bijna 2200 in de 

https://slo.nl/@4615/redeneren-formuleren-0/
https://www.poezieweek.com/poezielessen/
https://www.nt2.nl/nl/dossier/delftse-methode/extra-materiaal-delftse-methode
https://www.nt2.nl/nl/dossier/delftse-methode/extra-materiaal-delftse-methode
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teksten gebruikte woorden en woordvormen zijn gekozen op basis van de meest recente 

frequentielijsten van het Nederlands. De woordenlijsten zijn online gratis downloadbaar.  

 

 LINK werkboek A2 - B1 voor laag- tot middenopgeleiden / [s.n.]. - Amsterdam: 

Boom, 2019. - 295 p.. - ISBN: 9789024418749: 27,90 EUR  

Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 link 

LINK is een digitale, taakgerichte en communicatieve NT2-leerlijn voor laag- en 

middenopgeleide anderstaligen. LINK is een alles-in-één digitale methode. Dit 

papieren werkboek maakt het mogelijk deze methode ook in een 

computerloze les te gebruiken. Het werkboek bevat alle 20 thema's met taken 

van de digitale methode. Het werkboek is geen aanvulling op, maar een ondersteuning van het 

digitale platform: het biedt de docent de keuzemogelijkheid tot een les zonder computer of 

blended learning, waarbij computer en boek worden gecombineerd.  

 

 

Draaiboek taalrijk sporten en bewegen / 

Sporting A. - Antwerpen: Atlas, agentschap 

integratie & inburgering, 2019. - 108 p. 

Doelgroep: volwassenen  

URL: http://nederlandsoefenen.be/wp-

content/uploads/2019_draaiboek_taaloefenkansen_lowres.pdf  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.1 draa 

Binnen het project 'Taalrijk sporten en bewegen' ging Sporting A aan de slag rond 

taaloefenkansen in de sport- en beweeglessen van Buurtsport. De focus lag daarbij op het zo 

veel mogelijk wegwerken van taaldrempels in de werking en het taalrijker maken van de lessen. 

In dit draaiboek lees je als organisatie of sportlesgever wat een taaloefenkans in de sport- en 

beweegles is, hoe men in het proefproject bij Buurtsport Antwerpen is te werk gegaan en hoe 

je het kan aanpakken om zelf taaloefenkansen te introduceren.  

 

Inspiratiemap 2: Thema's en werkvormen om Nederlands te oefenen / 

IN-Gent. - Gent: In-Gent, 2020. - 53 p.: 25,00 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 insp  

Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 insp 

Organiseer je een oefenkans en wil je je vrijwilligers didactisch 

ondersteunen? Ben je een ervaren vrijwilliger op zoek naar nieuwe 

http://nederlandsoefenen.be/wp-content/uploads/2019_draaiboek_taaloefenkansen_lowres.pdf
http://nederlandsoefenen.be/wp-content/uploads/2019_draaiboek_taaloefenkansen_lowres.pdf
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inspiratiebronnen? Of weet je niet goed hoe je als begeleider een conversatiegroep aanpakt? 

Deze inspiratiemap vol werkvormen is er voor jou en helpt je om van je gesprek een 

kwalitatieve oefenkans te maken. 

  

Inspiratiemap 3: Thema's en werkvormen om Nederlands te oefenen / IN-Gent. - Gent: In-

Gent, 2020. - 53 p.: 25,00 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 insp  

Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.3 insp 

Organiseer je een oefenkans en wil je je vrijwilligers didactisch ondersteunen? Ben je een 

ervaren vrijwilliger op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen? Of weet je niet goed hoe je als 

begeleider een conversatiegroep aanpakt? Deze inspiratiemap vol werkvormen is er voor jou 

en helpt je om van je gesprek een kwalitatieve oefenkans te maken.  

 

Spreken op B1 : examentraining spreekvaardigheid voor het Staatsexamen 

I / Heijne, Nicky; Kamma, karolien. - Amsterdam: Boom, 2019. - 162 p.. - 

ISBN: 978-90-8953-352-4: 20,50 EUR  

Doelgroep: volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.3 taal 

Dit boek is bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op het 

onderdeel Spreken van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal 

programma 1 (Nederland) maar het boek is ook bruikbaar voor andere 

NT2-cursisten die hun spreekvaardigheid trainen en verbeteren met de aanwijzingen, tips en 

oefeningen in dit boek.  

 

De Erika / Companje, Erika. - [S.l.]: De Stiep Educatief, 2019. - 19 p.: 

4,50 EUR  

Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.4 erik 

Erika Companje is ex-laaggeletterde en taalambassadeur. Haar dochter 

Dianne werkt voor Taalpunten, haar dochter Kim werkt aan een app 

over je eigen mogelijkheden ontdekken. Samen vechten ze voor en 

met laaggeletterden. Voor begrip, voor hulp. De kans krijgen om te 

worden wie je bent. Minder mensen laaggeletterd: daar gaat het Erika 

om.  
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De Hendrik / Swinkels, Hendrik. - [S.l.]: De Stiep Educatief, 2018. - 19 

p.: 4,50 EUR  

Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 

 

 

 

 

URL: https://stiep-ducatief.nl/media/Aanbod/Tijdschrift/InfobladAandeslagmetDeHendrik.pdf  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.4 hend 

Hendrik is taalambassadeur in Drenthe. In de Hendrik leren we hem beter kennen door zijn 

verhalen. Hendrik was een Limburgs kermisjongetje. Zomers reed hij met zijn familie van dorp 

naar dorp met de zweefmolen. In de winter woonden ze in een huis en ging Hendrik naar 

school. Maar dat ging niet zo goed, want hij had dan al zoveel gemist.  

 

 Sinem en het water / Steutel, Willemijn; Mannan, Abdul. - Amsterdam: 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2019. - 39 p.. - (Een dag in ...). - ISBN: 

9789086964857: 11,32 EUR  

Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 eend 

Ieder deel van 'Een dag in ...' speelt zich af in een van de 12 maanden van het 

jaar. Alle verhalen zijn op A1 leesniveau geschreven en worden verteld vanuit 

een persoon, die steeds een andere nationaliteit heeft. Sinem en het water 

speelt zich af tijdens een warme juli-maand. En het is ramadan...  

 

 De laatste getuige / Krake, Frank; Jekel, Karine. - Amsterdam: Eenvoudig 

Communiceren, 2020. - 125 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 9789086965007: 15 

EUR  

Doelgroep: volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees 

Wim is 16 jaar als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Hij woont in 

Amsterdam en is van plan om slager te worden. Maar de Duitsers sturen 

alle Nederlandse jonge mannen naar Duitsland om daar te werken. Ook 

Wim moet gaan. Het lukt hem om terug naar Nederland te vluchten en onder te duiken bij een 

boer. Maar hij wordt gepakt en naar een Duits concentratiekamp gestuurd. En dan begint voor 

Wim de gruwelijke oorlog pas echt.  

https://stiep-ducatief.nl/media/Aanbod/Tijdschrift/InfobladAandeslagmetDeHendrik.pdf
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Een onverwachte vriendschap / Pozzo di Borgo, Philippe; van der Voet, 

Paulette. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2016. - 43 p.. - (De 

Leesstraat). - ISBN: 9789086962631: 7,95 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees 

De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 

tot A2. Philippe is rijk en succesvol. Maar op een dag raakt hij door een 

ongeluk compleet verlamd. Hij gaat op zoek naar een verzorger. Hij kiest 

voor Abdel, een straatjongen die net uit de gevangenis komt. En hoeveel ze ook van elkaar 

verschillen, Philippe en Abdel worden vrienden voor het leven. Dit waargebeurde verhaal is 

verfilmd als Intouchables. Deze versie is de extra makkelijke editie! 

 

 Weet je nog ...? Vijf verhalen van Karin Giphart / Giphart, Karin. - 

Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2019. - 57 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 

9789086964956: 12 EUR  

Doelgroep: volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees 

Karin Giphart schreef voor het 25-jarig bestaan van Eenvoudig 

Communiceren een verhalenbundel met vijf verhalen over bijzondere 

herinneringen. Het boek is geschreven in makkelijk Nederlands. 

 

 Herfst / Groenman, Frank; Scholtens, Nynke; De Bruin, Jaap. - Almere: 

Intertaal, 2019. - 36 p.. - ISBN: 9789054516255: 7,95 EUR  

Doelgroep: volwassenen  

URL: https://media.intertaal.nl/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vier 

De reeks de vier seizoenen mikt op de doelgroep anderstaligen met een 

zeer beperkte kennis van het Nederlands. Met deze boekjes kunnen ze hun 

woordenschat en leesvaardigheid uitbreiden en plezier ontwikkelen in het 

lezen. De boekjes hebben een oplopende moeilijkheidsgraad: van A1.1 naar A1.2. Elk boekje 

bevat 4 korte verhalen, met verklarende illustraties en eenvoudige zinnen en taalconstructies. 

Ze zijn geschikt om het begrip van het Nederlands te vergroten en de kennis van Nederlandse 

woorden uit te breiden. Winter is geschikt voor beginners met beperkte kennis van het 

Nederlands. De boekjes Lente en Zomer zijn iets moeilijker. De reeks eindigt met Herfst. De 

teksten van de boekjes zijn integraal ingesproken als luistermateriaal. Herfst gaat over de 

belevenissen van twee vrouwen uit Zeeland. Ze hebben twee honden en wonen bij het strand. 

Een van de vrouwen werkt bij Neeltje Jans, een attractiepark vlak bij de Deltawerken.  

https://media.intertaal.nl/


27 
 

 

 Lente / Groenman, Frank; Scholtens, Nynke; De Bruin, Jaap. - Almere: 

Intertaal, 2019. - 36 p.. - ISBN: 9789054516132: 7,95 EUR  

Doelgroep: volwassenen  

URL: https://media.intertaal.nl/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vier 

Lente gaat over een gezin met vier kinderen in Friesland. Het gezin woont 

op een boerderij op het Friese platteland. Ze hebben een 

boerderijcamping. Het is meivakantie en de kinderen hebben vrij...  

 

 Zomer / Groenman, Frank; Scholtens, Nynke; De Bruin, Jaap. - Almere: 

Intertaal, 2019. - 36 p.. - ISBN: 9789054516248: 7,95 EUR  

Doelgroep: volwassenen  

URL: https://media.intertaal.nl/  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vier 

 

Zomer gaat over de belevenissen van een jonge vrouw uit Utrecht. Ze geeft 

Nederlandse les aan buitenlanders. De laatste les voor de zomervakantie 

is heel gezellig...  

 

Beroepenkaarten: Sector Techniek Sector Zorg & welzijn Sector 

Handel & dienstverlening / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, 2020. - 

3 x 20 kaarten, 2 overzichtskaarten: 9,00 EUR  

Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 bero  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 bero 

De set bestaat uit 20 beroepenkaarten per sector (Techniek, Zorg 

en welzijn, Handel en dienstverlening). De kaarten kunnen ingezet 

worden in NT2-trajecten en in loopbaantrajecten. Ze zijn een instrument om: inzicht te krijgen 

in het beroepenveld; te werken aan taalvaardigheden; te werken aan woordenschat. Op de 

online ondersteuningspagina van kleurrijker staat gedetailleerde uitleg over hoe je dit spel kunt 

gebruiken als docent. 

https://media.intertaal.nl/
https://media.intertaal.nl/
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 30 seconds junior : pijlsnel partyspel / [s.n.]. - Almere: 

999 games, 2020. - 240 kaarten met 2400 woorden, 1 

kaartenhouder, 1 spelbord, 1 zandloper, 1 dobbelsteen, 

4 pionnen, spelregels. - ISBN: 8717249197553: 24,95 

EUR  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 30se 

Dit pijlsnelle partyspel is er nu ook voor kinderen. De 

spelregels zijn gelijk aan die van het bekende basisspel. 

Eén speler omschrijft één voor één de 5 begrippen op een kaart, zijn teamgenoten moeten 

deze raden. Het team heeft daar een halve minuut de tijd voor. Op elke kaart staan een aantal 

vlot te omschrijven en een paar uitdagende woorden. 

  

Spreekkaarten : spreken voor beginners / Janssen, Evelien; Van Rooij, Mariëlle. 

- Amsterdam: Boom, 2019. - 24 kaarten (6 x woorden, 6 x werkwoorden, 6 x 

zinnen, 6 x opdracht). - ISBN: 9789058754639: 19,90 EUR  

Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 spre  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 spre 

In dit doosje vind je zes sets van vier spreekkaarten rond de volgende thema's: 

eten en drinken, lichaam en uiterlijk, kleur en kleding, huis en interieur, 

computer en gebruik, internet en e-mail. Met de kaarten kan je deze thema's op een creatieve 

manier aanbieden. De voorzijde van de kaarten biedt de taalleerder nieuwe woorden en zinnen 

met inspirerende illustraties en picto's. Op de achterzijde staat voor de begeleider een 

instructie met tips en speelse opdrachten. Inzetbaar op allerlei plekken waar mensen de 

Nederlandse taal leren. 

  

Het sprinkelspel / Vanvyaene, Astrid; Vanthournout, 

Stijn; Follens - Overheul, Ellen. - Torhout: MTRL, 

[s.a.]. - spelbord, dobbelsteen (1-3), 2 pionnen, 8 

gekleurde schijfjes (2x wit, 2x geel, 2x roos, 2x 

groen), spelregels, 4 sets spelkaarten van telkens 32 

kaarten (1 set spelkaarten, waarvan 16 

opdrachtenkaarten en 16 ingrediëntenkaarten, 1 set 

morfosyntaxis, 1 set articulatie r initiaal, 1 set myo) 

Doelgroep: 5-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 spri 

Het Sprinkelspel is een lekker leerrijk bordspel dat speciaal voor de logopedische praktijk werd 

ontwikkeld. Het basisspel kan met en zonder kaartensets gebruikt worden. De bedoeling is om 

zo snel mogelijk donuts te kopen door alle ingrediënten te verzamelen. Bij het spel zitten 3 

kaartensets, die met en zonder het basisspel kunnen gebruikt worden. In de handleiding kan je 
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hier verschillende spelsuggesties voor terugvinden. De 3 sets die nu reeds verkrijgbaar zijn: 

Myo, Morfosyntaxis: congruentie onderwerp-werkwoord en Articulatie: r Initiaal.  

 

 Wie ben jij? / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - spelregels, 3 

x 20 kaarten. - ISBN: 9789490807290: 9,00 EUR  

Doelgroep: 12-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 wieb ;  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 wieb 

Wie ben jij? is een taalspel waarmee je op een leuke manier 

Nederlands kunt oefenen. Je oefent met beschrijven van uiterlijke 

kenmerken, met het stellen van gesloten vragen en met 

bijvoeglijke naamwoorden. 

 

Fata Urbana. Lespakket / Ernalsteen, Veerle. - Brussel: Huis van 

het Nederlands, 2019. 

URL: 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/Fata-

Urbana-LESPAKKET.pdf  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 fata  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 fata 

Het lespakket werd ontwikkeld door Veerle Ernalsteen in samenwerking met het Huis van het 

Nederlands Brussel en in opdracht van OPENDOEK. Het kwam tot stand in het kader van het 

Landjuweelfestival van 2019. Het lespakket wil anderstalige cursisten tijdens een voortraject 

kennis laten maken met vertelkunst. Dit lespakket wil via storytelling-technieken cursisten 

stimuleren om naar verhalen te luisteren, ervan te genieten en zelf te vertellen. Het reikt 

werkvormen en tips aan om verhalen naar boven te laten komen, verder uit te werken en ze 

zelf met smaak te brengen.  

 

 Vertel je eigen verhaal met digital stories. Praktijk voor het maken van 

een digitaal verhaal / Mediawijs.be. - [S.l.]: Mediawijs.be, 2014. - 53 p. 

Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 

URL: 

https://mediawijs.be/sites/default/files/wysiwyg/vertel_je_eigen_verhaal_met_digital_stories

.pdf  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 vert 

In een digital story vertel je een persoonlijk verhaal of geef je jouw persoonlijke kijk op een 

bepaald onderwerp. Dat doe je via een montage van foto's, geluiden, muziek, tussentitels en/of 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/Fata-Urbana-LESPAKKET.pdf
https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/Fata-Urbana-LESPAKKET.pdf
https://mediawijs.be/sites/default/files/wysiwyg/vertel_je_eigen_verhaal_met_digital_stories.pdf
https://mediawijs.be/sites/default/files/wysiwyg/vertel_je_eigen_verhaal_met_digital_stories.pdf
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je eigen stem. Digital Storytelling is een eenvoudige en toegankelijke manier om via een filmpje 

een verhaal te vertellen, zonder dat je daar uitgebreide technische kennis en vaardigheden 

voor moet hebben. Je kunt deze techniek gebruiken met mensen van verschillende leeftijden, 

opleidingsniveaus en taalachtergronden. Zelfs iemand die niet kan lezen en schrijven, kan via 

een digital story een verhaal vertellen. De techniek is bruikbaar voor allerlei thema's en 

verhalen. De methodiek kan gebruikt worden in het onderwijs, het jeugdwerk of de 

volwasseneneducatie. Door de eenvoudige vorm kan het ook gebruikt worden voor het trainen 

van taalvaardigheid voor mensen die het Nederlands nog aan het leren zijn. Het maken van een 

digital story is zeer bruikbaar in het werken met kansengroepen: voor de interactie binnen de 

groep, het empoweren van de deelnemers, het stimuleren van participatie, het leren leren en 

het vergroten van digitale, creatieve én sociale vaardigheden. Door het maken van een digital 

story nemen de makers hun leven terug in handen. Ze krijgen een positiever zelfbeeld en meer 

zelfvertrouwen. Deze praktijkfiche geeft een algemeen overzicht van de methodiek Digital 

Storytelling, met tips over het gebruik binnen onderwijs, jeugd- of volwassenenwerk.  

 

Nederlands met lidwoorden : het beeldwoordenboek [Hausa] / [s.n.]. - 

[S.l.]: BABADADA, 2015. - 92 p.. - ISBN: 9783749863792 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 Haus 

Thematisch beeldwoordenboek Nederlands - Hausa, met aandacht voor 

de Nederlandse lidwoorden. Het boek is gebaseerd op de online 

beeldwoordenboeken babadada.com. 

  

Nederlands met lidwoorden : het beeldwoordenboek [Hebrew] / [s.n.]. - [S.l.]: BABADADA, 

2015. - 92 p.. - ISBN: 9783749839087 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 hebr 

Thematisch beeldwoordenboek Nederlands - Hebreeuws, met aandacht voor de Nederlandse 

lidwoorden. Het boek is gebaseerd op de online beeldwoordenboeken babadada.com.  

 

Nederlands met lidwoorden : het beeldwoordenboek [Pashto] / [s.n.]. - [S.l.]: BABADADA, 

2015. - 92 p.. - ISBN: 9783749836420 

Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 PASH 

Thematisch beeldwoordenboek Nederlands - Pashto, met aandacht voor de Nederlandse 

lidwoorden. Het boek is gebaseerd op de online beeldwoordenboeken babadada.com.  

 

Nederlands met lidwoorden : het beeldwoordenboek [Asante-twi] / [s.n.]. - [S.l.]: BABADADA, 

2015. - 92 p.. - ISBN: 9783749851508 
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Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 twi 

Thematisch beeldwoordenboek Nederlands - Asante-twi, met aandacht voor de Nederlandse 

lidwoorden. Het boek is gebaseerd op de online beeldwoordenboeken babadada.com.  
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 Laten we eens over gevoelens praten / Nathan. - Parijs: Nathan, 2017. 
- 1 handleiding, 6 bingokaarten, 30 grote fotokaarten, 30 kleine 
fotokaarten, 6 ronde kaartjes. - ISBN: 3133093320100: 54,80  
Doelgroep: 3-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 late  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 late  

Dit spel biedt beeldmateriaal rond 6 gelaatsuitdrukkingen: lach, 
glimlach, verdriet, woede, afkeer en verbazing. De spelers leren de verschillende 
gelaatsuitdrukkingen kennen en ontwikkelen woordenschat over gevoelens en uitdrukkingen.  

Handreiking executieve functies / SLO. - Enschede: SLO, 2019. - 56 p. 
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 hand  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6 hand  

Deze handreiking executieve functies werd samengesteld door het 
Nederlandse SLO (Stichting Leerplanontwikkeling). Het geeft een korte inleiding over de 
functies en hun ontwikkeling en gaat dan per functie dieper in op de definitie, het belang van 
de functie in de ontwikkeling, en hoe je de functie kan stimuleren of problemen kan signaleren. 
Ook is er een focus op het stimuleren van de functie via spel: welk soort spelen deze functie 
stimuleren, hoe dit gebeurt en welk gedrag er verwacht wordt tijdens het spelen van dit soort 
spelletjes. Tot slot volgt dan een lijst met mogelijke spelletjes op de markt, specifiek voor 
kleuters, en een aparte lijst voor andere leeftijden. Achteraan staan deze spelletjes ook nog een 
keer alfabetisch opgelijst met een prijsindicatie. De handreiking is ook volledig gratis 
downloadbaar op de website van SLO.  

De jonge beelddenker : uitleg, tips en opdrachten voor leerkrachten en 
ouders / Verdoes, Tineke. - Amsterdam: SWP, 2014. - 109 p.. - ISBN: 
978-90-8850-464-8: 31,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 jong  

Hoewel beelddenken een relatief recent begrip is waar nog onderzoek 
moet rond gebeuren, wordt stilaan erkend dat sommige kinderen (en 

volwassenen) eerder denken in beelden dan in woorden. Zij verwerven, verwerken en 
reproduceren informatie op een 'andere' manier dan de meeste mensen. Beelddenken komt 
vrij veel voor in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spec-
trum, dyspraxie en dyscalculie. In de jonge beelddenker wordt aan de hand van 
praktijkvoorbeelden, casussen en tips uitgelegd hoe je als leerkracht of ouder kinderen kunt 
ondersteunen. Het boek gaat in op de kenmerken van beelddenken , het sorteergedrag, de 
manier van problemen oplossen, leren door middel van beleving, en het plannen en 
organiseren in de kleuterklas en de eerste graad van het lager onderwijs. Aan de hand van taal-

https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/
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en rekenvoorbeelden wordt getoond hoe je rekening kunt houden met beelddenkers in deze 
leeftijdsgroepen.  

Breinhelden: een programma voor groep 1/2 doordacht werken aan 
executieve functies / Monfils, Esther; Herrewijn, Belinda. - Rotterdam: 
Bazalt, 2018. - 138 p.. - ISBN: 9789461182586: 54,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 brei  

Breinhelden is een programma van twintig weken, waarmee je in een 
klasgroep kan werken aan executieve functies. De executieve functies zijn 
vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht vind je speelse 

activiteiten en tips om de functie te versterken. Het programma neemt leerlingen mee op 
sleeptouw aan de hand van de personages Effi en Furon, twee breinhelden die de leerlingen 
leren hoe ze hun Breinkrachten kunnen versterken, zoals de kracht om hun aandacht bij een 
taak te houden, de kracht om een reactie uit te stellen of de kracht om met veranderingen om 
te gaan.  

 

 Hoekjes van geluk / Hassouni, Maryam; Treffers, Ramona. - 
Amsterdam: Rose stories, 2017. - [25] p.. - ISBN: 978-90-824701-5-4: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 hoek  

Sam is jarig, maar hij vindt dat hij maar een pechvogel is. Volgens mama 
zit het ongeluk in een klein hoekje, maar geluk ook. In zijn zoektocht 

naar de kleinste hoekjes ontmoet Sam in iedere magische wereld iemand die een wijze les voor 
hem heeft. Hij ontdekt dat geluk voelt alsof je hart wordt gekieteld, dat het smaakt naar precies 
genoeg suikerspinnen en dat geluk nieuwe dromen brengt.  

 Troostkaarten voor kinderen en jongeren / Vanhauwaert, Katrien; 
Verhulst, Cindy; Conz. - Leuven: Acco, 2017. - handleiding (30 p.), 24 
troostkaarten. - ISBN: 978-94-6292-716-2: 19,99 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 troo  

Deze troostkaarten werden ontworpen om kinderen en jongeren die een 
verlies te verwerken krijgen te helpen. Er zijn telkens 8 troostkaarten per 

leeftijdscategorie: kleuter, lager, secundair. De troostkaarten zijn een middel om contact te 
maken en bevatten telkens een opdracht. Deze opdrachten en een theoretische kader worden 
toegelicht in de handleiding. Er wordt uitgelegd hoe je de meest geschikte kaart kan kiezen en 
hoe je ze kan gebruiken in verschillende situaties. De bijbehorende A4-werkbladen kunnen 
gebruikt worden om thuis of in de klas mee aan de slag te gaan. De troostkaarten zijn het 
resultaat van groepsbegeleidingen voor kinderen van kankerpatiënten op de oncologische 
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afdeling van een ziekenhuis en zijn geïnspireerd door de rouwtheorie en de beeldcommunicatie 
die kinderen gebruiken tijdens rouwtherapie.  

De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend / Kooijman, Anne; Timp, 
Marieke. - Wassenaar: De Coole Kikker, 2016. - handleiding (88 p.), 
werkboek (59 p.). - ISBN: 9789081247344. - ISBN: 9789081247351 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 deco  

De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend is een werkboek voor 
kinderen die sociaal vaardiger wil worden, en voor wie het eventueel 

minder goed lukt om in groep sociale vaardigheden te trainen. Het werkboek kan helpen om 
kinderen één-op-één te begeleiden als coach, therapeut, zorgleerkracht of 
leerlingenbegeleider. De methodiek probeert een vertrouwde en veilige omgeving te creëren 
voor het kind om de eerste stappen van sociaal gedrag te nemen onder begeleiding als 
voorbereiding om goed te leren omgaan met leeftijdgenoten. De gebruiksaanwijzing van deze 
training wordt beschreven in de Handleiding voor de therapeut. Deze bevat een korte inleiding 
rond de socio-emotionele ontwikkeling, enkele handreikingen rond begeleidershouding en het 
gebruik van het werkboek, een draaiboek per sessie (10), en enkele bijlagen.  

 Klasse-werk: 36 direct toepasbare lessen ter bevordering van het 
pedagogisch klimaat in de klas / Franssen, Margo. - Katwijk aan Zee: 
Uitgeverij Panta Rhei, 2015. - 96 p.: 14,50 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 klas  

'Klasse-werk' bevat 36 opdrachten om vanuit verschillende invalshoeken 
het pedagogische klimaat binnen een groep te verbeteren. De lessen 

versterken het zelfvertrouwen bij het individuele kind en de sociale banden binnen de groep 
als geheel. De opdrachten zijn gebaseerd op succesvolle technieken ontleend aan yoga, 
mindfulness, braingym, meditatie, creatieve therapie, ontwikkelingspsychologie en NLP. Het 
boek start met een korte inleiding en aandachtspunten voor de leerkracht. Vervolgens 
beschrijft het 30 uitgewerkte lessen met werkbladen. De opdrachten doen een beroep op de 
creatieve en talige vaardigheden van de kinderen, triggeren de fantasie en leren de kinderen 
om dieper te kijken naar zichzelf en anderen. De lessen zijn ingedeeld in 3 aandachtsgebieden: 
bevordering van het wederzijds begrip en versteviging van de onderlinge banden; bevordering 
van het zelfinzicht en een positief zelfbeeld; en bevordering van een veerkrachtige, positieve 
levensvisie en -houding.  

 De veilige klas : inspireren en leren / Borjans, Harald; Hart, Sura; Kindle 
Hodson, Victoria. - Roermond: Stichting Daimoon, 2011. - 144 p.. - ISBN: 
978-90-816745-1-5 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 veil  

Dit boek voorziet leerkrachten van praktische gereedschappen die hen 
ondersteunen bij het vitaliseren van het leren en het creëren van oprechte 

betrokkenheid in hun klas. De auteurs maakten gebruik van de basisfilosofie van Geweldloze 
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Communicatie en pasten de taal aan zodat leerkrachten deze in hun communicatie met 
leerlingen en jongeren direct kunnen gebruiken. Het eerste deel van het boek laat zien hoe 
relaties een invloed hebben op het lesgeven en leren en vestigt de aandacht op vier vitale 
relaties in de klas: de leerkracht met zichzelf, de leerkracht en de leerling, de leerlingen 
onderling en de leerling met het leerproces. Het tweede deel biedt een praktische handleiding. 
Vier voorbeelddialogen laten de kracht van taal zien bij gesprekken in de klas of op school. Een 
grote variëteit aan oefeningen en spellen bieden hulp voor het stimuleren van vaardigheden 
waarmee je deze taal kan leren spreken.  

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

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

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

 Stilzitten als een kikker : mindfulness voor kinderen (5-12 jaar) en hun 
ouders / Snel, Eline. - Utrecht: Kosmos Uitgevers, 2017. - 140 p.. - ISBN: 
978-90-215-6883-6: 17,99 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 stil  

Dit boek is een heruitgave van het boek uit 2011, met een andere 
vormgeving en downloadbare oefeningen in het Vlaams, ingesproken 

door Eva de Roovere. Het boek met oefeningen op cd biedt makkelijke ontspanningsoefeningen 
aan voor kinderen. De verhalen en oefeningen leren om stil te staan in het moment zelf en te 
ontspannen, piekergedachten te beheersen en met lastige gevoelens om te gaan. Het boek 
dient als leidraad en verdieping bij de oefeningen op de cd (of downloadbaar). Elk hoofdstuk in 
het boek bevat ook een aantal praktische 'tips voor thuis'. Het boek is dus in eerste instantie 
geschreven voor ouders, maar is ook bruikbaar in de klas of bij (leerling)begeleiding.  

Wereldkanjers verkeer / Buydens, Elisa; Vanbedts, Peter. - [S.l.]: Plantyn, 2019. - map met 6 
werkbundels 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.6 were  

Wereldkanjers is een WO-methode voor het lager onderwijs. Het thema verkeer kan 
geïntegreerd binnen de methode of apart gebruikt worden. Deze map bevat een werkbundel 
verkeer voor elk leerjaar.  
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 Beter bij de les : training in executieve functies / Van der Donk, Marthe; 
Tjeenk-Kalff, Ariane; Hiemstra-Beernink, Anne-Claire; Vieijra, J.P.M.; 
Geelhoed, Jan; van der Leij, Aryan; Lindauer, Ramón. - Houten: 
LannooCampus, 2015. - werkboek (174 p.), trainershandleiding, 
trainingsmateriaal. - ISBN: 978-94-014-2552-0: trainershandleiding [29,99 
EUR] werkboek [24,99 EUR] trainingsmateriaal [125,00 EUR]  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 bete  

 
Beter bij de les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en zet in op het expliciet trainen van 
executieve functies zoals werkgeheugen, plannen en andere leervaardigheden. Het is een 
intensieve training van 25 individuele sessies van ca. 50 min, waarvoor je de handleiding, het 
werkboek en het trainingsmateriaal nodig hebt. 

 
Breinhelden: een programma voor groep 3/4 doordacht werken aan 
executieve functies / Monfils, Esther; Herrewijn, Belinda. - Rotterdam: Bazalt, 
2019. - 192 p.. - ISBN: 9789461182746: 54,00 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 brei  

Breinhelden is een programma van twintig weken, waarmee je in een 
klasgroep kan werken aan executieve functies. De executieve functies zijn 

vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht vind je speelse activiteiten en tips om de 
functie te versterken. Het programma neemt leerlingen mee op sleeptouw aan de hand van de 
personages Effi en Furon, twee breinhelden die de leerlingen leren hoe ze hun Breinkrachten 
kunnen versterken, zoals de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een 
reactie uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan.  

Breinhelden: een programma voor groep 5/6 doordacht werken aan 
executieve functies / Monfils, Esther; Herrewijn, Belinda. - Rotterdam: 
Bazalt, 2019. - 192 p.. - ISBN: 9789461182814: 54,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 brei  

Breinhelden is een programma van twintig weken, waarmee je in een 
klasgroep kan werken aan executieve functies. De executieve functies zijn 

vertaald naar tien Breinkrachten. Bij iedere kracht vind je speelse activiteiten en tips om de 
functie te versterken. Het programma neemt leerlingen mee op sleeptouw aan de hand van de 
personages Effi en Furon, twee breinhelden die de leerlingen leren hoe ze hun Breinkrachten 
kunnen versterken, zoals de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een 
reactie uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan.  
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 Executieve functies: Een praktische handreiking / Boer, Marjolijn; Van 
Diggelen, Lisette. - Drechtsteden: Ieder zijn talent, 2018. - handleiding 
(54 p.), waaier 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 exec  

In dit pakket vind je een waaier die bestaat uit praktische informatie per 
executieve functie, direct geordend bij de hand. Deze geven een kort 

overzicht van de vaardigheden per functie, en gedragingen en activiteiten die je als  leerkracht 
kan toepassen in de les. De handreiking geeft meer diepgang bij en uitleg over de executieve 
vaardigheden: van verwachtingen van de leerkracht, rubrics en bijdoelen in het dagelijks leven 
per executieve functies, tot posters, tafelkaartjes, enz. In de bijlage katern vind je onder andere 
groeikaarten, interventieplan, lesmaterialen en posters.  

 Mindset gesprekskaarten / Luijer, Tamara; Mulderink, Barbara. - Huizen: 
Pica, 2019. - handleiding, 44 kaarten. - ISBN: 9789492525543: EUR 19,90  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 mind  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 mind  

Op deze Mindset gesprekskaarten staat uitleg over hoe je hersenen leren, 
wat je kunt doen wanneer iemand kritiek op je heeft, hoe je positief kunt 

leren denken enzovoort. De vragen op de kaarten sporen leerlingen aan om actief te werken 
aan een groeimindset. De kaarten zijn geschikt voor kinderen in het basisonderwijs. Er kan 
gewerkt worden met individuele leerlingen, of groepjes van maximaal vier kinderen. Een 
leerkracht, ouder of kindercoach kan het denkproces begeleiden en gericht doorvragen, 
bijvoorbeeld met uitdaagvragen zoals "Wat is het ergste dat kan gebeuren?"; "Helpt het als je 
zo blijf denken?"; of "Wat kun je beter denken?" Er zijn drie soorten kaarten, die opeenvolgend 
kunnen worden gebruikt: Uitleg over leren en mindset (10 kaarten); Helpende gedachten (10 
kaarten); en Aan de slag met je groeimindset! (24 kaarten)  

 Speel je vaardig: Een praktisch boek om executieve functies te ontwikkelen 
met behulp van spellen / van der Westerlaken-Vriens, Heidi. - Goudriaan: De 
Groot drukkerij, 2018. - 110 p. 
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 spee ;  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 spee  

Dit boek geeft een overzicht van spelletjes die ingezet kunnen worden om te 
werken aan executieve vaardigheden en strategieën om deze in te zetten in de klas of bij 
begeleiding. Na een korte inleiding (kenmerken, signaleren, gebruik van spel) krijg je een 
overzicht van mogelijke spelletjes op de markt ingedeeld in categorieën: denkspellen voor 1 
speler, strategische denkspellen, coöperatieve spellen, en reactiespellen. Elke categorie wordt 
ingeleid met een kort overzicht van hoe de verschillende executieve vaardigheden een rol 
spelen in dit soort spel. Daarna krijg je per pagina een spel toegelicht met informatie over welke 
executieve vaardigheden ontwikkeld kunnen worden, het aantal spelers, de leeftijd, het doel, 
en een korte speluitleg. Op elke pagina vind je ook een QR-code die doorlinkt naar een online 
instructiefilmpje. Achteraan het boek vind je tot slot nog een alfabetische overzichtslijst en 
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enkele signalerings- en registratiebladen om doelgericht met de spelen aan de slag te gaan in 
de klas..  

 Trainingskaarten Effectieve Leerstrategieën / Dijkstra, Pieternel; Bunnik, 
Petra. - Amsterdam: Boom, 2016. - 59 kaarten, 5 kaarten met uitleg 
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 trai  

Deze kaarten kunnen leerkrachten en docenten, leerlingbegeleiders, 
mentoren, enz. gebruiken om de leerstrategieën van leerlingen te 
ondersteunen. De trainingskaarten brengen 14 leerstrategieën aan zoals 

'overzien', 'jezelf kennen', 'verdiepen', en 'structureren'. Per strategie bevat de kaartenset drie 
tot zes kaarten met opdrachten die de strategie introduceren of aanleren. In de set zitten ook 
5 kaarten met uitleg en een instructiekaart om de kaarten te gebruiken in zowel groepsverband 
als individueel.  

 

 Acceptance and commitment therapy bij kinderen en jongeren / Samsen, 
Monique; De Heus, Janneke. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2016. - 
220 p.. - ISBN: 978-90-368-1437-9: 42,00 EUR  
Doelgroep: 8-18 jaar 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.2 ACCE  

Acceptatie en Commitment Therapie bij kinderen en jongeren is een 
dynamisch werkboek, waarbij alle elementen/vaardigheden voor 

psychologische flexibiliteit aanwezig zijn, maar waar de volgorde minder vast staat. Het 
werkboek wordt gebruikt als een soort kaartenbak met oefeningen die los gebruikt kunnen 
worden of als geheel: achter elkaar, door elkaar. Dit werkboek heeft als doel voldoende 
algemene theoretische ondersteuning te bieden voor onbekenden met de methodiek om het 
toe te kunnen passen. De uitgave is een aanvulling op bestaande boeken over de theorie en 
praktijk vanwege de theoretische koppeling van ACT met kinderen en jongeren; de oefeningen 
en metaforen die worden gebruikt, zijn aangepast op de belevingswereld en 
ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren. Vanwege de grote verzameling van oefeningen 
en metaforen, gepresenteerd als 'kaartenbak' in dit werkboek, zijn onbekenden met ACT eerder 
geneigd de methodiek toe te passen.  

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

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

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

Taboe / Pimento. - Antwerpen: Pimento, 2018. - 5 uitlegkaarten, 50 
kaarten. - ISBN: 9789491850196 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.pimento.be/wp-
content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 tabo  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 tabo  

Taboe is een spel voor jongeren van 12 tot 18 jaar met als doel taboewoorden rond relaties en 
seksualiteit te durven uitspreken, er bij stil te staan, te bespreken en er een mening over te 
verwoorden. Op de uitlegkaarten vind je een speluitleg, alternatieve werkvormen en 
referenties naar materialen om nabespreking te ondersteunen. Het spel is bevat 50 woorden 
uit de taboesfeer (maagdenvlies, SOA, Sexting, ...) die deelnemers vervolgens moeten proberen 
uit te leggen zonder bepaalde woorden die ook op het kaartje staan te gebruiken. Het is 
aangeraden vooraf kaartjes te selecteren op maat van de doelgroep. Op de website van 
Pimento vind je ook een lijst met de woorden vergezeld van een definitie en extra info.  

 Juf is zen : stilte en aandacht in de klas / Gjaltema, Diana. - Groningen: 
Uitgeverij Timon, 2019. - 133 p.. - ISBN: 978-94-92094-16-2: 22,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WEL  

‘Juf is Zen' is een boek voor leerkrachten en opvoeders. Het opent deuren 
naar mogelijkheden om momenten van stilte en aandacht in de klas te 
brengen. Dit kan op een manier die weinig tijd kost en gemakkelijk in het 

onderwijsprogramma past: met behulp van eenvoudige meditatieve oefeningen. Het is een 
boek over bij jezelf blijven en ontdekken wat jouw mogelijkheden en grenzen zijn. Een boek 
over gewaarworden wat je nodig hebt, je gelukkig voelen en ontspannen en stabiel in de wereld 
staan.  
  

https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf
https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf
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Kind en recht in filosofie, levensbeschouwing en verhalen / De Graaf, 
Coby. - Antwerpen: Garant, 2019. - 360 p.. - ISBN: 978-90-441-3665-4: 
32,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 kind 

Deze bundel bevat filosofische en levensbeschouwelijke bijdragen en 
verhalen in relatie tot rechten van kinderen. Ouderlijke 
verantwoordelijkheid en autonomie van het kind, twee ijkpunten in het 
IVRK, komen voor als kernbegrippen in zowel de filosofische als de 

levensbeschouwelijke bijdragen. In vele bijdragen wordt het grote belang van onderwijs en 
educatie onderstreept: 'Immers het leerproces stelt een individu in staat om zich tot een 
zelfstandig denkende persoon te ontwikkelen'. Ook in de opgenomen literatuur en verhalen 
komt het belang van opvoeding en onderwijs naar voren. Het boek biedt kennis, inzichten en 
perspectieven die niet alleen relevant, maar ook noodzakelijk zijn om de komende jaren 
kinderrechten tot blijvende bron en ijkpunt van zowel beleid als praktijk te maken. 

 

 <1/0> Helios vs Selene, a cybersecurity game / [s.n.]. - Breda: Nation4Mi BV, 
2019. - spelregels, 63 speelkaarten, handleiding veelv. gepagineerd: 27,95 
EUR (handleiding) : 25,95 EUR (spel)  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 <1/0  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 <1/0 

Met dit spel leer je alle kanten van cybersecurity kennen. Je kruipt in de huid van een hacker of 
een defender en leert zo wat waar de gevaren liggen, hoe hackers te werk gaan, en hoe 
kwetsbaar je gegevens online zijn. In de handleiding voor leerkrachten worden alle termen uit 
de wereld van cybersecurity uitgelegd. Aan de hand van uitgewerkte werkvormen over 
verschillende thema's leren studenten hun gegevens online beter beschermen.  

Hacken / Neutkens, Susanne. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 24 p.. - 
ISBN: 978-94-6341-844-7: 16,00 EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 hack  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 hack 

Informatief boek voor jongeren van 12 tot 14 jaar over het fenomeen 
hacken. In eenvoudige taal wordt uitgelegd wat hacken is, hoe en waarom 

het gebeurt en hoe men zich tegen hacken kan beveiligen. Met achteraan een verklarende 
woordenlijst en verwijzing naar meer informatiebronnen.  
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Internetjes : veilig en vriendelijk op het internet / Mattheeuws, Astrid. - 
Deurne: Kei-jong vzw, 2017. - 108 p.: 15,00 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 inte  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 inte 

Het boekje 'Internetjes' helpt jongeren om goed en veilig met het internet 
om te gaan. Het bestaat uit verschillende hoofdstukken geschreven in 
eenvoudige taal. Er wordt onder meer stil gestaan bij: Wat is het internet? 

Hoe schrijf je een goed bericht? Hoe zit het met privacy? Welke apps kan je gebruiken? Wat 
doen bij ruzie op het internet? Hoe zit het met veiligheid? Bij sommige hoofdstukken staat er 
achteraan een stappenplan. Op het einde van het boekje vind je een woordenlijst met 
verklaringen.  

 Privacy en internet / Bruins, Alieke. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 
24 p.. - ISBN: 978-94-6341-852-2: 16,00 EUR  
Doelgroep: 12-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.4 priv  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.4 priv 

Foto’s 'liken', informatie zoeken, op een linkje klikken ... Op internet en 
sociale media laat je bewust en onbewust sporen achter. Veel 
organisaties en bedrijven volgen die sporen. Hoe doen ze dat en waarom? 

En in welke informatie zijn ze dan geïnteresseerd? In dit boek lees je er meer over. Je ontdekt 
ook welke gevolgen dit heeft voor jouw privacy. En waarom het belangrijk is om te weten wat 
je rechten zijn en hoe je jouw online privacy zo goed mogelijk kunt beschermen.  

 

Iedereen telt / Roskifte, Kristin; Vanden Heede, Sylvia. - Tielt: Lannoo, 
2019. - 64 p.. - ISBN: 978-94-014-6029-3: 18,99 EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 iede  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 iede 

Een kijk- en zoekboek dat uitnodigt om te tellen en duidelijk maakt dat 
iedereen op de wereld meetelt omdat iedereen een eigen, uniek verhaal 
heeft. Het boek begint bij 0: een landschap zonder kleur en eindigt bij 
1000: een bonte mensenmassa kijkt naar een komeet. De magie van het 

boek schuilt in de combinatie van de prenten met simpele zinnen die stuk voor stuk vragen 
oproepen of je aandachtiger doen kijken, op zoek naar antwoorden of emoties. Boeiend is ook 
dat de verschillende verhalen met elkaar verweven raken.  
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 Sofia : samen filosoferen / Bos, Tine. - Bilzen: ELDucation, 
2019. - spelregels, 40 filosofenkaarten, 30 vraagkaarten, 
zandloper: 25,00 EUR  
Doelgroep: 12+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 sofi  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 sofi 

Filosoferen is plezant, spreekt taalvaardigheid aan, geeft denkgereedschappen mee en 
bevordert attitudes zoals verwondering, bedachtzaamheid, respectvol luisteren,... Met het 
filosofisch gezelschapsspel Sofia maak je op een speelse manier kennis met filosofen en hun 
gedachtegoed. Het spel bestaat uit zes rondes. In de eerste ronde worden kwartetten 
verzameld, over één bepaalde filosofische stroming (vb. postmoderne filosofen) of over één 
bepaald thema (vb. geluk). In een tweede ronde oefenen de deelnemers met de belangrijkste 
leuze van de filosofen. In de derde ronde proberen ze zoveel mogelijk leuzen van filosofen uit 
te beelden. In de vierde ronde worden zoveel mogelijk filosofische vragen getekend. In ronde 
vijf moeten de spelers een ganse minuut praten over een bepaalde filosofische vraag, zoals 'wat 
is kunst?' en mogen daarbij verboden woorden niet gebruiken. In de zesde ronde mag de 
winnende ploeg een vraagkaart uitkiezen en gaan alle spelers een filosofisch gesprek aan.  

 Idje wil niet naar de kapper / Middelkoop, Michael; Van Winsen, Lisa. 
- Amsterdam: Rose stories, 2019. - [28] p.. - ISBN: 978-90-828343-8-3: 
14,95 EUR  
Doelgroep: 4-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 idje 

Grappig verhaal voor kinderen vanaf 4 jaar over een jongetje met een 
enorme bos kroeshaar dat niet naar de kapper wil.  

  

Lou in het ziekenhuis / Amant, Kathleen. - Hasselt: Clavis, 2019. - 
[28] p.. - ISBN: 978-90-448-3570-0: 14,95 EUR  
Doelgroep: 4-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 loui  

Een informatief en herkenbaar verhaal over het ziekenhuis voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Ook in dit Lou-boek wordt diversiteit als een 
vanzelfsprekendheid behandeld.  

  



43 
 

NEMI: het interculturele lessenpakket : cultureel bewustzijn stimuleren 
via Nederlandstalige migrantenliteratuur in de tweede graad aso / 
Poriau, Machteld; Depraetere, Lisa; De Witte, Sarah. - Gent: Artevelde 
Hogeschool Gent, 2019. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 14-16 jaar  
URL: https://scriptiebank.be/scriptie/2019/nemi-het-interculturele-
lessenpakket-cultureel-bewustzijn-stimuleren-nederlandstalige  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 nemi  

NEMI staat voor Nederlandstalige migrantenliteratuur, literatuur 
geschreven door geïmmigreerde auteurs in het Nederlands. Studenten 

lerarenopleiding ontwikkelden een lessenpakket om deze Nederlandstalige 
migrantenliteratuur te verwerken in de lessen Nederlands om zo jongeren kennis te laten 
maken met onderwerpen zoals vooroordelen en racisme, en een cultureel bewustzijn te 
stimuleren. Het is een kant-en-klaar pakket dat bestaat uit zes modules met telkens een ander 
hoofdthema. De modules vormen een geheel, maar kunnen ook los van elkaar aan de leerlingen 
worden aangeboden. Ook binnen een module zijn er tal van differentiatiemogelijkheden, die 
aangeduid staan met een lampje in de handleidingenvariant van de werkbundels en die de 
leerkracht een aantal keuzes verschaffen afhankelijk van de interesses en het kennen en 
kunnen van de leerlingen. Zo zijn er verschillende instappen bij een bepaald onderwerp, 
keuzeopdrachten, tijdsdifferentiatiemogelijkheden, enz.  

 Op verkenning 1-2 : allemaal samen - themaschrift / Finet, Bieke; 
D'Hulster, Hendrik; Pazmany, Jef. - Wommelgem: Van In, 2019. - 
15 p.: 2,25 EUR  
Doelgroep: 6-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 opve 

  
Op Verkenning is een methode wereldoriëntatie voor alle jaren 
van het lager onderwijs. Dit themaschrift is bedoeld voor de 1e 

graad en gaat over samenleven. Aan bod komen o.m.: identiteit en groepen, diversiteit in 
leefwijze, samenwerken, dieren, leiden en volgen, talenten,... Achterin het themaschrift zit de 
tekst van het lied 'Allemaal samen'. De werkvormen zijn activerend en afwisselend. Bij elke les 
staan de lesdoelstellingen duidelijk vermeld.  

Waar is mijn noedelsoep? / Kartosen-Wong, Chee-Han; Kartosen-
Wong, Reza; Koutamanis, Maria. - Amsterdam: Rose stories, 2019. - 32 
p.. - ISBN: 978-90-828343-9-0: 12,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 waar  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 waar 

Vrolijk prentenboek voor oudere peuters en kleuters, dat de diversiteit 
in een multiculturele schoolklas laat zien, aan de hand van gerechten uit 
verschillende landen. Sam-Ming kijkt uit naar de middagpauze omdat hij 

dan kan smullen van zijn favoriete eten: de noedelsoep die zijn ouders voor hem maken. Maar 
als hij zijn rugtas opent is zijn noedelsoep weg! Terwijl Sam-Ming op onderzoek gaat, leert hij 

https://scriptiebank.be/scriptie/2019/nemi-het-interculturele-lessenpakket-cultureel-bewustzijn-stimuleren-nederlandstalige
https://scriptiebank.be/scriptie/2019/nemi-het-interculturele-lessenpakket-cultureel-bewustzijn-stimuleren-nederlandstalige
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via zijn klasgenootjes voedsel uit verschillende landen kennen. Met achterin het boek een 
recept voor noedelsoep.  

Ada Dapper, wetenschapper / Beaty, Andrea; Roberts, David; Van de 
Vendel, Edward. - Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2018. - [36] p.. - 
ISBN: 978-90-5712-511-9: 13,95 EUR  
Doelgroep: 4-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 adad 

Schrijfster Andrea Beaty laat kinderen van vier tot acht jaar 
kennismaken met verschillende beroepen. Dit boek ontkracht enkele 
vooroordelen over wetenschappers: ze zijn niet altijd mannelijk, niet 

altijd saai en niet altijd oud en grijs. De driejarige Ada Marie is eindeloos nieuwsgierig en 
bevlogen door de onderzoekswetenschap. Zonder belerend te zijn, geeft het verhaal de 
beginselen van wetenschap mee: één vraag leidt naar de volgende en als je die beantwoord 
hebt, staat er al een nieuwe waarom-vraag klaar, en dat het belangrijk is fictie en feit te 
scheiden of dat je nooit iets met zekerheid weet zonder het te onderzoeken.  

Gender-Responsive Pedagogy in Early Childhood 
Education : a toolkit for teachers and school 
leaders / VVOB - Education For Development. - 
Brussel: VVOB, 2019. - koffertje met 6 boeken, 
6 sets van 24 vraagkaarten, 1 spelbord Go 
gender Go. - ISBN: 9789078083702 
URL: https://www.vvob.org/en/news/grp4ece-

toolkit  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 gend  

Deze (Engelstalige) toolkit ondersteunt leerkrachten (in opleiding) en kleuterscholen bij het 
creëren van een gendersensitieve leeromgeving waarin alle leerlingen maximaal kunnen 
ontwikkelen. Immers, door bewust in te zetten op gendergelijkheid in de kleuterklas kunnen 
genderstereotypen kritisch benaderd worden vóór ze een onbewuste manier van denken 
worden. De kit bevat praktische tips en adviezen, voorbeelden, inspiratie en hulpmiddelen om 
gender-responsief te werken. Hij bestaat uit vijf delen. Deel 1 zoemt in op gender in onderwijs 
(in een Afrikaanse context maar ook relevant voor Vlaanderen), definieert gender- en 
onderwijsgerelateerde begrippen, verwijst naar internationale afspraken m.b.t. 
gendergelijkheid in onderwijs. Deel 2 onderzoekt hoe gender-responsiviteit bij de 
lesvoorbereiding, het lesgeven, de leeromgeving, leermiddelen en communicatie het 
authentiek leren bevordert. Deel 3 focust op het schoolbeleid en identificeert manieren waarop 
gender-responsief onderwijs in scholen kan geïntegreerd worden. Deel 4 geeft suggesties voor 
klasactiviteiten die gesprekken over genderrollen en stereotypen faciliteren. Deel 5 bevat 
instructies voor het interactieve spel Go Gender Go voor leraren en schoolleiders. Het spel 
stimuleert uitwisseling en reflectie over de inhoud van de toolkit. De publicatie is ook 
beschikbaar als download.  

https://www.vvob.org/en/news/grp4ece-toolkit
https://www.vvob.org/en/news/grp4ece-toolkit
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Praatkaarten over vooroordelen en discriminatie / Milo. - 
Amsterdam: Anne Frank Stichting, [s.a.]. - 5 gelamineerde 
praatkaarten (A5), werkblad (2 p.) 
Doelgroep: 8-12 jaar  
URL: 

https://www.annefrank.org/nl/downloads/filer_public/f2/b7/f2b7da9a-be2c-4558-ad45-
7a1d83067ec5/praatkaarten__werkbladen.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 praa 

 Met deze praatkaarten kun je in de klas een dialoog laten ontstaan over vooroordelen en 
discriminatie. Leerlingen werken individueel, in groepjes en klassikaal en positioneren de 
beledigende en/of discriminerende situaties die op de kaarten te zien zijn.  

 

Atlas van het werelderfgoed : onder auspiciën van de Vlaamse en 
Nederlandse Unesco Commissies / [s.n.]. - Tielt: Lannoo, 2019. - XXVIII, 
676 p.. - ISBN: 978-94-014-6196-2: 79,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 atla 

Dit cartografisch en encyclopedisch naslagwerk biedt een overzicht van de 
door Unesco erkende en genomineerde natuur- en cultuurmonumenten 
zoals biosfeerreservaten en Global Geoparks, en van vele andere 

bezienswaardige natuurlandschappen, natuurparken, metropolen, cultuurmonumenten, 
vakantieparadijzen en reisroutes. Kleurgecodeerde pictogrammen en thematische registers 
helpen je om door dit volumineuze werk te navigeren. Daarnaast worden natuurl ijke 
geografische structuren, zoals waterlopen en landschappelijke reliëfs, evenals stedelijke 
gebieden en belangrijke verkeersaders duidelijk gemarkeerd en toegelicht. De atlas presenteert 
de kaarten van Europa op een schaal van 1:2 miljoen en het kaartwerk van de wereld op een 
schaal van 1:4 miljoen. Voor nieuwsgierige of reislustige wereldburgers vanaf 15 jaar.  

Totems en Taboes [film en educatief dossier] / Cattier, Daniel; 
Mpunga, Denis; De Bethune, Kathleen. - Brussel: Simple Production, 
2018. - dvd (30'/ 53'/ 67'), pedagogisch dossier [19] p.: 25,00 EUR 
(dvd)  
Doelgroep: 14+  

URL: https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/98535/totems-en-taboes-
filmbespreking/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 DRC tote  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.1 DRC tote 

In december 2018 opende het AfricaMuseum van Tervuren, officieel Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika, opnieuw zijn deuren voor het grote publiek, na ruim vijf jaar sluiting en 
renovatie. In deze documentaire van regisseur Daniel Cattier waart een geest rond in de lege 
gangen van het AfricaMuseum, terwijl het volop gerenoveerd wordt. De geest stelt daarbij 

https://www.annefrank.org/nl/downloads/filer_public/f2/b7/f2b7da9a-be2c-4558-ad45-7a1d83067ec5/praatkaarten__werkbladen.pdf
https://www.annefrank.org/nl/downloads/filer_public/f2/b7/f2b7da9a-be2c-4558-ad45-7a1d83067ec5/praatkaarten__werkbladen.pdf
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/98535/totems-en-taboes-filmbespreking/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/98535/totems-en-taboes-filmbespreking/
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vragen over onder meer de geschiedenis van de kolonisatie. Het educatief dossier biedt 
leerkrachten 2e en 3e graad secundair onderwijs en docenten hoger onderwijs 
verwerkingssuggesties bij de documentaire. Het bevat de voorstelling van en een interview met 
de regisseur, historische data, pedagogische fiches rond verschillende thema's: kolonisatie - 
natuurlijke rijkdommen - geopolitieke ruimte - religieuze waarden - gezondheid en hygiëne - 
immigratie - Afrika Museum - Afrikaans cultureel erfgoed - multiculturalisme,... Achterin het 
dossier staan verwijzingen naar artikelen in de pers.  

 Afrika Vlaggen - Larsen puzzel - KL3 / Larsen A.S.. - Utrecht: Schoolsupport, 
2012. - puzzel (36,5 x 28,5 cm) met 70 stukjes. - ISBN: 7023850231038: 
8,95 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 lars 

Quizpuzzel waarop een kaart van Afrika staat afgebeeld. Op deze educatieve 
puzzel staan namen van landen, hoofdsteden en andere belangrijke 

plaatsen. Rondom staan de vlaggen van alle Afrikaanse landen met daaronder de hoofdsteden. 
Voor kinderen vanaf 10 jaar.  

 Azië Vlaggen - Larsen puzzel - KL2 / Larsen A.S.. - Utrecht: 
Schoolsupport, 2012. - puzzel (36,5 x 28,5 cm) met 70 stukjes. - ISBN: 
7023850231021: 8,95 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 lars 

Quizpuzzel waarop een kaart van Azië staat afgebeeld. Op deze educatieve puzzel staan namen 
van landen, hoofdsteden en andere belangrijke plaatsen. Rondom staan de vlaggen van alle 
Aziatische landen met daaronder de hoofdsteden. Voor kinderen vanaf 10 jaar.  

 Amerika Vlaggen - Larsen puzzel - KL4 / Larsen A.S.. - Utrecht: 
Schoolsupport, 2012. - puzzel (36,5 x 28,5 cm) met 70 stukjes. - ISBN: 
7023850231045: 8,95 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 lars 

Quizpuzzel waarop een kaart van Noord- en Zuid-Amerika staat 
afgebeeld. Op deze educatieve puzzel staan namen van landen, 
hoofdsteden en andere belangrijke plaatsen. Rondom staan de vlaggen 
van alle Noord- en Zuid-Amerikaanse landen met daaronder de 

hoofdsteden. Voor kinderen vanaf 10 jaar.  

België : staatkundige kaart - puzzel / Larsen A.S.. - Utrecht: 
Schoolsupport, 2012. - puzzel (36,5 x 28,5 cm) met 48 stukjes: 8,95 
EUR  
Doelgroep: 8-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 BEL belg 

Puzzel waarop een kaart van België staat afgebeeld. Op deze 
zelfcontrolerende puzzel staan de namen van de provincies, hoofdsteden en andere belangrijke 
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plaatsen. Rondom staan de vlaggen van alle provincies en gemeenschappen. Voor kinderen 
vanaf 8 jaar.  

Europa Vlaggen - Larsen puzzel - KL1 / Larsen A.S.. - Utrecht: 
Schoolsupport, 2012. - puzzel (36,5 x 28,5 cm) met 70 stukjes. - ISBN: 
7023850231014: 8,95 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 lars 

Quizpuzzel waarop een kaart van Europa staat afgebeeld. Op deze 
educatieve puzzel staan namen van landen, hoofdsteden en andere 
belangrijke plaatsen. Rondom staan de vlaggen van alle Europese landen 
met daaronder de hoofdsteden. Voor kinderen vanaf 10 jaar.  

The Italian. Italianetz / Kravchuk, Andrei; Romanov, Andrei. - [S.l.]: 
Lentfilm, 2005. - 99 min.. - ISBN: 978-90-76858-37-1: 16,00 euro  
Doelgroep: 14-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 RUS ital  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.5 RUS ital 

Vanya Solntsev is een vijfjarig Russisch jongetje. Hij leeft in een weeshuis 
omdat zijn moeder hem in de steek liet. Een Italiaans koppel wil hem 
adopteren, maar Vanya besluit op zoek te gaan naar zijn echte moeder. Hij 
leert zichzelf lezen, zodat hij zijn dossier kan stelen en het adres van zijn 

moeder lezen. Zodra hij dit voor elkaar heeft, loopt hij, geholpen door een tienerhoertje, van 
het weeshuis weg. Maar de adoptiemaffia, die een lucratieve handel niet zomaar aan de neus 
voorbij laat gaan, zit hem op de hielen.  

 Piercings / Claybourne, Anna. - Etten-Leur: Corona, 2008. - 32 p.. - 
(Body Art). - ISBN: 978-90-5566-287-6: 12,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 pier  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.1 pier 

In de boeken in de reeks Body Art word je meegenomen op 
ontdekkingsreis en zie je hoe mensen vroeger hun lichaam versierden en 
hoe ze dat tegenwoordig doen. Bijvoorbeeld met tatoeages, piercings, 

bodypaint en met de manier waarop ze hun haar dragen. Je leest waarom ze dat deden en 
doen. Soms vanwege hun geloof of omdat hun cultuur dat voorschreef, of om ergens bij te 
horen. Er wordt ook uitgelegd wat voor technieken daarvoor gebruikt werden en worden. In 
dit deel lees je over navelpiercings in het oude Egypte, oorpluggen bij exotische volkeren, 
wenkbrauwringetjes bij punks, enz.  
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Tatoeages / Mason, Paul. - Etten-Leur: Corona, 2008. - 32 p.. - (Body 
Art). - ISBN: 978-90-5566-286-9: 12,00 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 tato  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.1 tato 

Algemene beschrijving: zie hoger. In dit deel lees je over de blauwe 
tatoeages van een Siberische priesteres, gezichtstatoeages van de 
Maori's en over allerlei andere tatoeages in heden en verleden.  

  

Deel je mee met Finn en Jeanne? / Studio Globo. - 
Brussel: Studio Globo, 2020. - 10 A3 kamishibai-
fotoprenten, handleiding (47 p.), bijlagen (37 p.): 8,00 
EUR  
Doelgroep: 3-7 jaar  

URL: https://www.studioglobo.be/aanbod/deel-je-mee-met-finn-en-jeanne  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 deel  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.2 deel 

Het materiaalpakket 'Deel je mee met Finn en Jeanne?' voor kleuters en eerste leerjaar bestaat 
uit 10 grote A3-kamishibaiprenten, een handleiding met verwerkingsopdrachten bij het verhaal 
en aanvullend materiaal (leerplandoelen, korte versie verhaal, talentenbingo, puzzels ,...). De 
fotoset is opgebouwd rond twee verhalen: het verhaal van de zesjarige Finn in Vlaanderen en 
het verhaal van de Congolese Jeanne van vijf. Beide verhalen zijn gelijkaardig en gaan over het 
delen van materialen, talenten en vaardigheden tijdens alledaagse activiteiten. Aan de hand 
van de verwerkingsactiviteiten wordt er verder ingegaan op de thema's die tijdens de verhalen 
aan bod komen: ochtendrituelen, vriendschap en delen. Wie uitdrukkelijk levensbeschouwelijk 
wil werken met het verhaal vind daartoe een uitneembaar katern in de handleiding.  

 Sprookjes met de kleur van henna : uit Bulgarije, Marokko en Turkije / 
Wille, Riet; D'Or, Arevik. - Wielsbeke: De Eenhoorn, 2019. - boek (159 
p.), lestips (25 p.). - ISBN: 978-94-6291-438-4: 24,95 EUR  
Doelgroep: 4-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 spro  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 spro 

Bundel met 16 sprookjes uit Turkije, Marokko en Bulgarije. De sprookjes 
zijn geschreven in een eenvoudige, maar toch sprankelende taal en 

verschillende stukjes staan op rijm. Om voor te lezen vanaf 4 jaar; om zelf en samen te lezen 
vanaf 8 jaar. Achterin het boek zit een verklarende woordenlijst. Daarin staan woorden zoals 
'oase' of 'derwisj' uitgelegd. Samen met de lestips is de sprookjesbundel goed inzetbaar in het 
onderwijs. De lestips focussen op diversiteit en multiculturaliteit. Ze laten kinderen nadenken 
over de verschillen tussen verhalen, sprookjes en gebruiken in verschillende landen. De lestips 
hebben ook een duidelijke focus op taal, voor de beginnende lezer: er wordt gespeeld met rijm, 
met moeilijke woorden, met de opbouw van een verhaal ...  

  

https://www.studioglobo.be/aanbod/deel-je-mee-met-finn-en-jeanne
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Feestvarken / Amant, Kathleen. - [Plaats van uitgave onbekend]: Hocus 
Pocus, 2019. - 24 p.. - ISBN: 978-90-818009-5-2: 16,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees  
Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 fees 

Dit prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar behandelt het thema armoede. 
Niet ieder kind heeft het even breed thuis. Een verjaardagsfeestje geven of 
trakteren op school zit er soms niet in. Het verhaal wil kinderen bewust 
maken van kinderarmoede en geeft daarnaast ook mee dat een leuk 

cadeau niet altijd materieel hoeft te zijn. Een beleving, zoals gaan slapen bij een vriendje, samen 
gaan zwemmen,... kan een mooi geschenk zijn en is beter voor de planeet.  

 

 Cyrus & Farnaz : over 7 grenzen / Van Waes, Mark. - Amsterdam: Rose stories, 
2018. - 139 p.. - ISBN: 978-90-828343-2-1: 16,95 EUR  
Doelgroep: 10-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 cyru 

Jeugdroman (10+) gebaseerd op interviews met Iraanse vluchtelingen en blogs 
van Syrische vluchtelingen. De bedoeling van de auteur is vluchtelingen een 
gezicht te geven, hen los te maken van de anonieme tv-beelden, 

krantenartikelen en kille cijfers. De bijna veertienjarige Cyrus moet zijn thuisland Iran 
ontvluchten, samen met zijn moeder. Verstopt in de laadbak van een vrachtwagen vertrekken 
ze richting Europa. Tijdens hun vlucht ontmoet Cyrus het mysterieuze meisje Farnaz. Er 
ontstaat een bijzondere vriendschap tussen de twee.  

Klimaat & Migratie : mensen uit de wereld aan het woord / [s.n.]. - 
Herzele: Climaxi vzw, 2019. - 63 p.: 13,00 EUR  
Doelgroep: 16+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 klim 

Climaxi interviewde mensen uit verschillende werelddelen en vroeg wat 
hen er toe brengt of bracht om hun land te verlaten en in België een 
nieuwe toekomst op te bouwen. Veel van de verhalen zijn gelijklopend. 
Mensen ontvluchten oorlogen en miserie. Klimaatveranderingen lijken 

niet de voornaamste reden waarom mensen hun land verlaten, maar ze stimuleren dat wel en 
leiden tot conflicten, armoede, watertekorten, gezondheidsproblemen en honger. Hoe hebben 
deze mensen het klimaat zien veranderen? Wat deed dat met hun leven? En hoe kijken ze 
vanuit hun nieuwe thuisland naar de opwarming van de aarde?  
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Go Goals! : speel en bouw aan de toekomst [reuzegrote versie] / Kaci, 
Yasine Ait. - Brussel: United Nations, 2017. - spelbord (zeildoek ca. 6 op 6 
m.), foam dobbelsteen (16x16 cm.), 6 kegelpionnen (26 cm.), speluitleg (6 
p.), 98 vraagkaarten 
Doelgroep: 8-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 gogo 

Het Go Goals! spel informeert kinderen van 8 tot 12 jaar op eenvoudige en 
kindvriendelijke manier rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

Tegelijkertijd motiveert het spel om actief de SDG's na te streven. Deze grote uitgave van het 
spel is bedoeld om te spelen in de turnzaal of op de speelplaats, met 4 tot 6 groepjes leerlingen. 
Het spel duurt 30 à 40 minuten.  

Het Smurfenavontuur : educatief lessenpakket voor het lager onderwijs 
rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen / Trekker, Sien; 
Broothaers, Elke; Remans Illustraties, Leen. - Averbode: Averbode, 2018. 
- 60 p. 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: https://www.smurfexperience.com/wp-
content/uploads/2018/07/smurfenavontuur_nl_lessenpakket.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 smur 

Met dit educatieve lessenpakket kan je met leerlingen in het lager onderwijs werken rond de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's. De smurfen zijn ideale ambassadeurs om 
dit complexe onderwerp aan te pakken bij kinderen. Ze prikkelen de verbeelding, zijn lief en 
behulpzaam en ze spreken de taal van kinderen. Het pakket biedt kant-en-klare activiteiten aan 
en geeft extra tips voor de aanpak in de klas. In het overzicht vooraan staat per activiteit een 
leeftijdsindicatie en geschatte tijdsbesteding. In de bijlage achteraan vind je een overzicht van 
alle eindtermen en leerplandoelen per onderwijsnet waaraan je werkt met de activiteiten in dit 
lessenpakket.  

Alida [kaMOShibai-verhaal] / Kevelaerts, Herwig; Van den 
Bossche, Tine. - Brussel: MOS, 2017. - 10 vertelplaten 
Doelgroep: 4-10 jaar  
URL: https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-
lesmateriaal/75014/alida-kamoshibai-over-
vluchtelingen/?previous  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 alid  

Na de krokusvakantie komt een nieuw meisje in de klas, Alida. Ze heeft een donkere huid, haren 
vol vlechten en kleren met alle kleuren van de regenboog. Wanneer een klasgenootje drinkt 
aan de waterfontein op de speelplaats, trekt Alida grote ogen. Niemand begrijpt waarom, maar 
dan vertelt juf over de streek waar Alida vandaan komt. Dit verhaal brengt op een speelse 
manier het thema 'watergebruik in het Zuiden' aan. Het verhaal wordt ondersteund door 
sleutelvragen en tips die aanzetten tot actie(s) om de school te verduurzamen. De 
kaMOShibaiverhalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kleuters en lagereschoolkinderen. 

https://www.smurfexperience.com/wp-content/uploads/2018/07/smurfenavontuur_nl_lessenpakket.pdf
https://www.smurfexperience.com/wp-content/uploads/2018/07/smurfenavontuur_nl_lessenpakket.pdf
https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-lesmateriaal/75014/alida-kamoshibai-over-vluchtelingen/?previous%20
https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-lesmateriaal/75014/alida-kamoshibai-over-vluchtelingen/?previous%20
https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-lesmateriaal/75014/alida-kamoshibai-over-vluchtelingen/?previous%20
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De (downloadbare) Engelse en Franse versie zijn ook geschikt om de lees- of luistervaardigheid 
rond het thema duurzaamheid in het secundair onderwijs op een laagdrempelige manier aan 
te scherpen.  

 Op verkenning 5-6 : water - themaschrift / Verhelst, Vincent; 
Windelen, Philippe; Pazmany, Jef. - Wommelgem: Van In, 2019. - 23 
p.. - ISBN: 978-90-306-7579-2: 2,25 EUR  
Doelgroep: 10-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.2 opve 

Op Verkenning is een methode wereldoriëntatie voor alle jaren van 
het lager onderwijs. Dit themaschrift is bedoeld voor de 3e graad en 

gaat over water. Aan bod komen o.m.: de verhouding zout/zoet water en waar het te vinden is 
op aarde, de drie aggregatietoestanden van water en hun faseovergangen, de waterkringloop, 
wateruitvindingen, het waterverbruik wereldwijd... Een verhaal zorgt ervoor dat de leerlingen 
zich in het onderwerp kunnen inleven. De werkvormen zijn activerend en afwisselend. Bij elke 
les staan de lesdoelstellingen duidelijk vermeld.  

Klimaat : Samsam / van Gelder, Henrike. - Amsterdam: Young & Connected, 
2019. - krantje (16 p.) 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.samsam.net/magazines/klimaat  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 klim  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 klim  

'Samsam' is een Nederlands wereldtijdschrift voor kinderen. Elk nummer bevat een aantal vaste 
rubrieken. Daarbij hoort een website met filmpjes en aanvullende informatie. De 
downloadbare handleiding, één voor leerjaar 3 en 4 en één voor leerjaar 5 en 6, bevat diverse 
suggesties en opdrachten. Deze Samsam zoemt in op klimaatverandering in de wereld. 
Kinderen vertellen wat zij daar dagelijks van merken en welke oplossingen er zijn.  

 Onze toekomst is nu! : strijd met Greta Thunberg voor het klimaat / 
Hecking, Claus; Schonberger, Charlotte; Sokolowski, Ilka; Zobel, Franziska 
Viviane. - Amsterdam: Ploegsma, 2019. - 89 p.. - ISBN: 978-90-216-8039-2: 
12,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 onze 

In dit boek lees je het verhaal van Greta Thunberg, de jonge milieu-activiste 
die wereldberoemd werd door haar strijd voor een beter klimaat. Je leest 
hoe zij opgroeide, gepest werd, depressief werd van een film over de 

plasticsoep en besloot iets te gaan doen voor de wereld. Ook wordt uitgelegd dat Greta het 
Syndroom van Asperger heeft en hoe dat haar helpt in haar strijd, maar er tegelijkertijd voor 
zorgt hoe intens zij deze moet beleven. Hoe wij het klimaat beïnvloeden wordt kort uitgelegd 
(energie, voedsel, consumptie en mobiliteit) maar dat is niet de insteek van het boek. Het wil 
vooral stimuleren om zelf in actie te komen en iets voor het klimaat te doen. Er worden handige 
tips gegeven hoe je met iets kleins toch al een groot verschil kunt maken. Met achterin het 

https://www.samsam.net/magazines/klimaat
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boek een 'klein klimaatwoordenboek' met extra uitleg van moeilijke begrippen, zoals 
bijvoorbeeld biologische landbouw.  

Ada Dappers grote werk- en knutselboek voor topwetenschappers / Beaty, 
Andrea; Roberts, David. - Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2019. - 94 
p.. - ISBN: 978-90-5712-512-6: 16,95 EUR  
Doelgroep: 8-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 adad 

Dit grote werk- en knutselboek bij 'Ada Dapper, wetenschapper' bevat 
meer dan 40 activiteiten om dingen te ontdekken, te tekenen of te maken. 
Van een onderwaterkijker bouwen, een woordzoeker oplossen, een 

bordspel spelen tot plantjes kweken en de groei observeren. Tegelijkertijd geeft het werkboek 
veel tips over het zijn van een wetenschapper. Waar begint een experiment, welke kwaliteiten 
moet een onderzoeker bezitten en vooral: welke veiligheidsmaatregelen moet je nemen? Ook 
wordt aandacht besteed aan recyclen en het milieu.  

Boom zoekt school / Kevelaerts, Herwig; Van Mieghem, Tom; 
Ramos, Fatinha. - Brussel: MOS, [s.a.]. - 12 A3-verhaalplaten, 
pedagogische fiche (4 p. A3) 
Doelgroep: 4-8 jaar  
URL: https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-
lesmateriaal/78880/boom-zkt-school-kamoshibai-rond-
duurzame-ontwikkeling/  

Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 boom 

Boom zkt school is een kamishibai-verhaal uit een reeks rond duurzame ontwikkeling. Boom is 
op zoek naar het allerbeste plaatsje voor zijn allerlaatste zaadje. Merel en zijn vogelvrienden 
helpen hem daarbij. Het verhaal wordt ondersteund door sleutelvragen en tips die aanzetten 
tot actie(s) om de school te verduurzamen. Ook de pedagogische fiche bevat heel wat bruikbare 
lestips. De kaMOShibaiverhalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kleuters en 
lagereschoolkinderen. De (downloadbare) Engelse en Franse versie zijn ook geschikt om de 
lees- of luistervaardigheid rond het thema duurzaamheid in het secundair onderwijs op een 
laagdrempelige manier aan te scherpen.  

Het wijs (w)eetboekje : smullen met gezond verstand : winter, lente/zomer, 
herfst / [s.n.]. - Gent: Gent en Garde, 2019. - 3 x 22 p. 
Doelgroep: 8-12 jaar  
URL: https://bit.ly/2tFblxY  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.6 wijs 

Kolonel Komkommer, Boer Banaan, Prinses Pinda en co weten alles over 
duurzame voeding: van voedselverspilling, lokaal en seizoensgebonden eten, 

vleesvermindering tot dierenwelzijn, ze brengen de boodschap in hapklare taal. Het wijze 
(w)eterspakket bestaat uit drie doeboekjes met uitleg en opdrachtjes op kindermaat en 
decoratiemateriaal voor de klas of refter. De boekjes zijn opgebouwd rond de seizoenen (herfst, 
winter en lente/zomer) en vormen zo een rode draad doorheen het schooljaar. Het pakket is 
een goede aanvulling op andere acties op school zoals verduurzaming van het maaltijdaanbod 

https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-lesmateriaal/78880/boom-zkt-school-kamoshibai-rond-duurzame-ontwikkeling/
https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-lesmateriaal/78880/boom-zkt-school-kamoshibai-rond-duurzame-ontwikkeling/
https://www.klascement.net/mos/downloadbaar-lesmateriaal/78880/boom-zkt-school-kamoshibai-rond-duurzame-ontwikkeling/
https://bit.ly/2tFblxY
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en donderdag veggiedag. Je kunt de boekjes downloaden. Op de website van Wijze Weters vind 
je meer informatie, inspiratie en een heleboel links naar educatief materiaal rond duurzame en 
gezonde voeding.  

Op verkenning 5-6 : made in - themaschrift / Ranson, Norbert; Windelen, 
Philippe; Pazmany, Jef. - Wommelgem: Van In, 2019. - 23 p.. - ISBN: 978-
90-306-7210-4: 2,25 EUR  
Doelgroep: 10-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 opve 

Op Verkenning is een methode wereldoriëntatie voor alle jaren van het 
lager onderwijs. Dit themaschrift is bedoeld voor de 3e graad en gaat over 
productie, consumptie, arbeid en handel. Aan bod komen o.m.: de 

bestanddelen van een gsm en hun oorsprong, reclame, het productieproces van de aardappel 
tot frietjes, beroepen vroeger en nu, kinderarbeid, eerlijke handel... Een verhaal zorgt ervoor 
dat de leerlingen zich in het onderwerp kunnen inleven. De werkvormen zijn activerend en 
afwisselend. Bij elke les staan de lesdoelstellingen duidelijk vermeld.  

Kostbare Kost kleuteronderwijs : ga samen met de leerlingen en het 
schoolteam aan de slag voor minder voedselverlies op school! / MOS. - 
Brussel: Vlaamse Overheid, 2019. - 25 p. + [6] p. 
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-
met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-
voedselverlies-op-school-educatief-pakket-kleuteronderwijs  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.6 kost  

Dit educatieve pakket van Kostbare Kost voor de kleuterschool zetten je op weg naar minder 
voedselverlies op school. Het pakket bestaat uit achtergrondinformatie voor het schoolteam, 
inspirerende voorbeelden uit de praktijk en concrete kant-en-klare acties op maat van de 
doelgroep. De acties volgen een logische volgorde: In actie 1 verkennen de leerlingen het 
probleem van voedselverlies, de volgende twee acties zetten aan om voedselverlies op school 
te verminderen en de laatste vier acties inspireren om het resterende voedselverlies zo goed 
mogelijk te valoriseren.  

Kostbare Kost lager onderwijs : ga samen met de leerlingen en het 
schoolteam aan de slag voor minder voedselverlies op school! / MOS. - 
Brussel: Vlaamse Overheid, 2019. - 35 p. + [7] p. 
Doelgroep: 6-12 jaar  
URL: https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-
met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-
voedselverlies-op-school-educatief-pakket-lager-onderwijs  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.6 kost 

Algemene beschrijving: zie hoger. In actie 1 en 2 verkennen de leerlingen het probleem van 
voedselverlies, de volgende drie acties zetten aan om voedselverlies op school te verminderen 
en de laatste vier acties inspireren om het resterende voedselverlies zo goed mogelijk te 
valoriseren.  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-kleuteronderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-kleuteronderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-kleuteronderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-lager-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-lager-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-lager-onderwijs
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Kostbare Kost secundair onderwijs : ga samen met de leerlingen en het 
schoolteam aan de slag voor minder voedselverlies op school! / MOS. - 
Brussel: Vlaamse Overheid, 2019. - 31 p. 
Doelgroep: 12-18 jaar  
URL: https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-
de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-
op-school-educatief-pakket-secundair-onderwijs  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.6 kost 

Algemene beschrijving: zie hoger. In actie 1 en 2 verkennen de leerlingen het probleem van 
voedselverlies, de volgende drie acties zetten aan om voedselverlies op school te verminderen 
en de laatste vier acties inspireren om het resterende voedselverlies zo goed mogeli jk te 
valoriseren. Een aantal acties spelen in op het schoolniveau of op de schoolomgeving.  

Inpakken en wegwezen? Een groepsspel over de impact die je hebt op 
mens en natuur wanneer je op reis gaat / [s.n.]. - Leuven: De Aanstokerij 
vzw, 2020. - speluitleg (10 p.), bijlagen (16 p.) 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: https://shop.aanstokerij.be/download/556-inpakken-en-
wegwezen.html  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.8 inpa  

Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.8 inpa  

Doel van dit spel is jongeren (3e graad so) ervan bewust maken welke impact hun reiskeuze 
heeft op mens en natuur, rekening houdend met hun persoonlijke budgetten. Het spel duurt 2 
lesuren en kan met 10 tot 25 leerlingen gespeeld worden. Je kunt de handleiding en het 
materiaal downloaden via de Aanstokerij webshop.  

  

https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-secundair-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-secundair-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kostbare-kost-ga-samen-met-de-leerlingen-en-het-schoolteam-aan-de-slag-voor-minder-voedselverlies-op-school-educatief-pakket-secundair-onderwijs
https://shop.aanstokerij.be/download/556-inpakken-en-wegwezen.html
https://shop.aanstokerij.be/download/556-inpakken-en-wegwezen.html
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Babadada: Visual dictionary / [s.n.]. - Hamburg: BABADADA GmbH, 2019. 
URL: babadada.com  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL 

Babadada.com is een meertalig online beeldwoordenboek. Je kan 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, ...  

Climrek : lesmateriaal en inspiratie voor leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie / Inburgering 
en Kruispunt Migratie Integratie. - Vlaanderen: KlasCement, [s.a.]. - website, veelv. gepag. 
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
URL: https://www.klascement.net/inburgering/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Climrek is een deelsite van KlasCement waarop leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie van 
de 3 Agentschappen (Gent, Antwerpen, Vlaanderen) lesmateriaal en -inspiratie delen. Je vindt 
er lesvoorbereidingen, oefeningen, video's, afbeeldingen voor alle leeromgevingen (vb. 
verblijfssituatie, onderwijs, gezondheidszorg), voor diverse groepen en talen om te werken aan 
de volgende geïntegreerde doelen: inzicht in leefsituatie; informatie verwerven en verwerken; 
keuzes maken; problemen oplossen; communiceren; openstaan voor diversiteit; actief 
medeburgerschap; zelfevaluatie en zelfsturing.  

De haven van Antwerpen : naar een duurzaam alternatief / [s.n.]. - Gent: Climaxi vzw, 2019. - 
27 p. 
URL: https://issuu.com/climaxi/docs/havenantw_broch_a5_52  
Vindplaats Antwerpen: URL 

In deze brochure pleit Climaxi, een beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, voor 
een havengebied dat circulair draait op 100% hernieuwbare energie zonder fossiele 
brandstoffen en kernenergie. Dat vraagt een hele omvorming van de energie- en 
materialenproductie, evenals van transport en overslag. In het eerste deel wordt ingegaan op 
essentiële sectoren van het havengebied. Na een algemene analyse van het havengebied, 
komen energieproductie, petrochemie, overslag en transport en de sociale situatie van de 
haven aan bod. Daarna worden er, in dezelfde volgorde, alternatieven geformuleerd. Er worden 
enkele technische en sociale denkpistes uitgezet. De publicatie kan interessant zijn voor 
mening- en attitudevorming rond klimaatverandering en klimaatgedrag bij leerlingen in de 3e 
graad secundair onderwijs, bijvoorbeeld tijdens de lessen aardrijkskunde en economie.  

Scenes from a dry city / Wood, Simon; Verster, François. - [S.l.]: Field of Vision, 2019. - online 
documentaire (12 min.) 
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.fieldofvision.org/scenes-from-a-dry-city  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Miljoenenstad Kaapstad kampt met watergebrek vanwege de aanhoudende droogte. Het peil 
in de waterreservoirs van de stad daalt gestaag, het watergebruik wordt streng aan banden 

http://www.babadada.com/
https://www.klascement.net/inburgering/
https://issuu.com/climaxi/docs/havenantw_broch_a5_52
https://www.fieldofvision.org/scenes-from-a-dry-city
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gelegd. In twaalf minuten belicht deze film de watercrisis vanuit verschillende perspectieven: 
illegale autowassers, demonstranten tegen de privatisering van de watervoorziening, 
christenen die massaal om regen bidden of golfspelers op een frisgroene baan. Daartussendoor 
beelden van de droogte in het stuwmeer en van kanalen en goten waar een steeds smaller 
wordend stroompje water door kabbelt. Je krijgt niet alleen een beeld van een hoogst urgent 
probleem, maar ook van de rassenongelijkheid en welvaartsverschillen binnen de Zuid-
Afrikaanse samenleving.  

Start to Kinderrechten : voor lerarenopleiders en hun studenten / [s.n.]. - [S.l.]: Unicef Belgium, 
[s.a.]. - veelv. gepag. 
Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  
URL: https://www.starttokinderrechten.be/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

Unicef reikt lerarenopleiders met de website 'Start to Kinderrechten' inspiratie en divers 
materiaal aan om aan de slag te gaan met hun studenten rond de thema's kinderrechten en 
participatie met het oog op gelijke onderwijskansen. De site biedt online laagdrempelig en 
gebruiksvriendelijk materiaal om met studenten te werken rond kinderrechten in de opleiding 
of stil te staan bij kinderrechten in de opleiding.  

  

https://www.starttokinderrechten.be/
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Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen / ISSN 0776-474X 

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:  ro 6 fons 

Vindplaats Turnhout:  ro 6 fons   

FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- en 

secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te raadplegen. 

Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar activerende werkvormen 

en actuele lestips, maar ook voor wie op de hoogte wil blijven van de laatste 

trends in het onderzoek naar taal en onderwijs. Aan bod komen o.a.: 

literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,... 

 

 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? 

 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 



58 
 

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 

 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". 
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 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. 

 

 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). 
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 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. 

 

 

 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. 
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 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. 

 

 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? 

 
 



62 
 

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 basis- en 

buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's in aan 

bod: 

 (36: 1) september 2018: vriendschapsverhalen, 21e-eeuwse 

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 

 (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. 
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 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 

 (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. 
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 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. 

 

 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. 
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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-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. 
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Zemzem : tijdschrift over het Midden Oosten, Noord-Afrika en islam / ISSN 
1574-6577 ; ISBN13 978-94-91921-04-9 Amsterdam : Zemzem: 30,00 EUR 

Vindplaats Antwerpen: ge 08.1 zemz 

ZemZem verschijnt drie maal per jaar en streeft er naar informatie, visies en 
meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te publiceren die 
niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem 
Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent 
afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een 
inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het 

wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen. 
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