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Wijze lessen : twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek / Surma, Tim;
Vanhoyweghen, Kristel; Sluijsmans, Dominique; Camp, Gino; Muijs,
Daniel; Kirschner, Paul A.. - Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2019. - 208 p.. ISBN: 9789077866528: 24,95 EUR
Vindplaats Antwerpen: dg 5 wijz | Vindplaats Turnhout: dg 5 wijz
Effectieve instructie maakt dat leerlingen meer en diepgaander leren. Hoe
je effectieve lessen geeft, lees je in dit boek. Het boek verbindt de meest
recente wetenschappelijke inzichten rond leren en instructie met de
praktijk van het lesgeven in België en Nederland. Zes Belgische en Nederlandse auteurs met
ervaring in onderwijspraktijk en -onderzoek beschrijven 12 basisprincipes die nodig zijn om
effectieve lessen te geven. Het boek is bedoeld voor leraren, toekomstige leraren,
lerarenopleiders en iedereen die in onderwijs en in het bijzonder in evidence informed
instructie geïnteresseerd is. Je kan het boek ook downloaden in PDF-formaat. Op de website
Wijze lessen is ondersteunend beeld- en videomateriaal te vinden dat verduidelijkt hoe
effectief leraren aan de slag gaan met de beschreven instructieprincipes.
URL: https://www.ou.nl/documents/846784/0/Wijze_Lessen_digitaal_160919.pdf/53ce9ca8c213-ebc6-d674-ac24f78596ef
Hoe nemen we alle ouders mee :
een brochure voor
ouderwerkingen, ouderraden en
schoolteams / GO! ouders. Brussel: GO! Ouders, [s.a.]. - 40 p.
URL:

https://www.koogo.be/sites/default/files/pdf/Hoe-nemen-we-alle-ouders-mee.pdf
Vindplaats Antwerpen: dg 6 hoen | Vindplaats Turnhout: dg 6 hoen
Deze brochure beschrijft enkele belangrijke aandachtspunten om alle ouders te betrekken bij
wat er in de klas en op school gebeurt. Eerst wordt bekeken wie de moeilijk bereikbare ouders
zijn en welke drempels zij ervaren, daarna is het tijd voor actie. Hoe beïnvloedt je houding de
gesprekken? Wat maakt dat ouders zich welkom voelen? Welke activiteiten zijn geschikt? De
brochure bevat veel praktijkvoorbeelden, interviews en getuigenissen. Achteraan vind je enkele
materialen waarmee je kan nagaan hoe toegankelijk en oudervriendelijk jouw ouderwerking is.
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Communicatie zonder frustratie in het onderwijs : versterk de relatie met
je leerling, je collega en jezelf! / Van Essen, Ingrid. - Leuven:
LannooCampus, 2019. - 304 p.. - ISBN: 978-94-014-6457-4: 30,99 EUR
URL: http://www.ingridvanessen.nl
Vindplaats Antwerpen: ro 6 comm | Vindplaats Turnhout: ro 6 comm
Goede communicatie op school is een win-winsituatie voor alle
betrokkenen en kent geen verliezers. Dit boek bevat vele praktische
gesprekstechnieken en biedt handige tools om effectief en in verbinding
met jezelf, met je leerlingen en collega's te communiceren. Het boek is gebaseerd op een
zevental aannames die hun oorsprong vinden in de theorie van Transactionele Analyse,
Neurolinguïstisch
Programmeren
en
systeemtheorie.
Bij
het
boek
horen
verdiepingsopdrachten die je gratis van de website van de auteur kunt downloaden.

Een inclusief CVO : een CVO-opleiding toegankelijk
maken voor personen met een verstandelijke beperking
: een praktische handleiding / Daems, Jo. - Kempen:
Thomas More, 2019. - 165 p.
Vindplaats Antwerpen: bl 7 incl | Vindplaats Turnhout:
bl 7 incl
In het project 'CVO Inclusief' werd door verschillende
partners onderzocht wat nodig is om opleidingen in de
Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) open te stellen voor personen met een
verstandelijke beperking. Hiervoor werden proeftrajecten opgericht in twee CVO's in
verschillende opleidingen. Dit draaiboek beschrijft een aantal stappen die CVO's kunnen
doorlopen om hun opleiding inclusiever te maken. Bij elke stap worden aandachtspunten en
tips meegegeven die kunnen helpen om die stap op een goede manier te realiseren.
Voorafgaand aan het stappenplan vind je een situering van het begrip verstandelijke beperking
en de betekenis van inclusie en inclusief onderwijs voor personen met een verstandelijke
beperking.
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Vertel me het einde : een essay in veertig vragen / Luiselli, Valeria. Amsterdam: Das Mag, 2017. - 132 p.. - ISBN: 978-94-92478-43-6: 9,99
EUR
Vindplaats Antwerpen: ge 15 vert | Vindplaats Turnhout: ge 15 vert
Terwijl Luiselli zelf op haar green card wacht, werkt ze als tolk bij de
immigratierechtbank in New York. Ze luistert naar de verhalen van
honderden Latijns-Amerikaanse kinderen die zonder ouders de
Amerikaanse grens zijn overgestoken en aan wie ze telkens dezelfde
veertig vragen moet stellen. De antwoorden van de kinderen passen
zelden binnen de lijntjes van de formulieren. Pijnlijk wordt duidelijk waar de naïeve realiteit van
overheidsinstanties schuurt met de gruwelijke wereld die de kinderen ontvluchten.

Multi talen multi beleving: Gesprekskaartjes voor
hulpverleners en meertalige gezinnen / van der
Schaaff, Julie. - Brussel: Odisee Campus Hoger
Instituut voor Gezinswetenschappen, 2019. - 77 p.
URL: https://www.scriptiebank.be/node/6347
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 mult | Vindplaats
Turnhout: pa 8.1.1 mult
Meertaligheid is in Brussel de norm. Ze is niet meer
weg te denken en gevarieerder dan ooit. Het grootste deel van de Brusselse kinderen groeit op
in een meertalige gezinscontext. Met het Meertalige Gezin als nieuwe norm wordt het tijd voor
een meertalige mindset! In welke taal poets je je tanden? In welke taal vind je jezelf het
grappigst? Welke taal heeft de beste woorden om te troosten? Het is tijd om afscheid te nemen
van de eentalige manier van kijken naar de taligheid en de taalontwikkeling van de (Brusselse)
jeugd en bevolking. In het kader van deze Bachelorproef Multi talen multi beleving ontwikkelde
Julie van der Schaaff gesprekskaartjes. Het gebruiken van deze kaartjes kan een opening bieden
om de unieke taalsituatie te bespreken zonder daarbij een oordeel te hoeven vellen. Zo kan er
tegemoet gekomen worden aan de erkenning en de (op)waardering van de meertalige
gezinnen. Deze kaartjes nodigen uit tot het delen van de persoonlijke beleving op het vlak van
taalontwikkeling, taalstatus en discriminatie, taal en identiteit, taal en emotie, en
taalwaardering.
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Meet the parents?! Een speels reflectie-instrument voor
begeleiders in het jeugdwerk over contact en
communicatie met ouders / Morreel, Evelyn; Nys,
Kristien; Van Leeuwen, Karla. - [S.l.]: Kenniscentrum
Gezinswetenschappen (Odisee) & onderzoekseenheid
Gezins- en Orthopedagogiek KU Leuven, 2019.
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 meet ; dg 6 meet |
Vindplaats Turnhout: pa 8.2.1 meet
Deze tool wil begeleiders in het jeugdwerk in team laten zoeken naar hoe hun jeugdwerking
meer toegankelijk kan worden voor ouders en hoe je een positieve relatie met hen kan
uitbouwen. Er wordt gewerkt met concrete situaties: betalersregeling, kortingssystemen, niet
bijhebben van gevraagde materiaal/kledij/eten, te vroeg of te laat brengen of halen, kind
tijdens de werking ophalen, inschrijving, contact met meer dan één ouder, andere
verwachtingen over de werking, engagement van de ouder, delen van (medische) informatie,
medicatiegebruik, communicatie niet via de ouder, onbereikbare ouders, andere taal,
programma mee bepalen, (té) veel contact zoeken, eis laten smelten, blinde paniek,directe
confrontatie, de klachtenfluisteraar, de boodschapper, GDPR-proof, ont-zorgen, verantwoorde
begeleider, waarden en normen, signalen van misbruik. Tijdens de eerste fase reflecteren de
spelers in kleinere groepen over verschillende thema's. In de tweede fase komt de hele groep
samen voor een actieve nabespreking. Via korte methodieken die afhankelijk van de groep
gekozen worden, wisselen de teams informatie uit over elkaars situatie en thema, reflecteren
ze samen en maken ze een evaluatie en/of actieplan voor de toekomst. Hoewel het spel gericht
is op het jeugdwerk, zullen leerkrachten veel situaties herkennen die het spel ook geschikt
maken voor gebruik in het onderwijs.
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Gino heeft hoogtevrees / Sterkens, Christine.
- [S.l.]: Nik-Nak, 2010. - [27 p.]: 8,00 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn |
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug
tussen de moedertaal en een vreemde taal,
voor kinderen zowel als voor ouders.
Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De
boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd
te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien
in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. Dit boekje gaat over een jonge giraf
die zijn angst voor hoogte moet overwinnen. Het is verkrijgbaar in verschillende
taalcombinaties, deze versie is Nederlands-Arabisch.
NT2 praat mee! : leer-luisterboek Nederlands voor nieuwkomers. Kleuters
/ van den Heuvel, Mieke. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p.. - ISBN:
9789463417518: 34,50 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 nt2p | Vindplaats Turnhout: TAAL
1.3.2 nt2p
NT2, praat mee! leer-luisterboek kleuters is ontworpen voor jonge
nieuwkomers. Het werkboek bestaat uit de volgende thema's: de school,
familie, de winkel, wonen, dieren, seizoenen. Bij dit werkboek kan je de
voorlezer gebruiken, een pen waarmee je woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren.
Leerlingen kunnen woorden zo vaak ze willen opnieuw beluisteren.

NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 6+. Deel 1 / Fischer, Doris;
Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p. (leerluisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep. (werkbladenmap). - ISBN:
9789463417464. - ISBN: 7436956519502. - ISBN: 7436956519519: 137
EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2
nt2p
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NT2, praat mee! 6+ deel 1 is ontworpen voor jonge nieuwkomers. Het werkboek bestaat uit de
volgende thema's: de school, familie, de winkel, wonen, dieren, seizoenen. In het leerluisterboek vind je een overzicht van woorden en zinnen, de werkbladenmap bevat
kopieerbladen met oefeningen. In het woordenboek staan afbeeldingen van de belangrijkste
woorden uit elk thema.Bij dit werkboek kan je de voorlezer gebruiken, een pen waarmee je
woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen kunnen woorden zo vaak ze willen
opnieuw beluisteren.
NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 6+. Deel 2 / Fischer, Doris;
Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p. (leerluisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep. (werkbladenmap). - ISBN:
9789463417471. - ISBN: 7436956519533. - ISBN: 7436956519526: 137
EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p | Vindplaats Turnhout: TAAL
2.3.2 nt2p
NT2, praat mee! 6+ deel 2 is ontworpen voor jonge nieuwkomers. Het
werkboek bestaat uit de volgende thema's: de school, vrije tijd, mijn vrienden en ik, in de stad.
Deel 2 bevat oefeningen voor grammatica, lezen, luisteren, spreken, schrijven, woordenschat.
In het leer-luisterboek vind je een overzicht van woorden en zinnen, de werkbladenmap bevat
kopieerbladen met oefeningen. In het woordenboek staan afbeeldingen van de belangrijkste
woorden uit elk thema.Bij dit werkboek kan je de voorlezer gebruiken, een pen waarmee je
woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen kunnen woorden zo vaak ze willen
opnieuw beluisteren.
NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 11+. Deel 1 / Fischer,
Doris; Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p. (leerluisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep. (werkbladenmap). - ISBN:
9789463417488. - ISBN: 7436956519540: 137 EUR
Doelgroep: 9-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.2
nt2p
NT2, praat mee! 11+ deel 1 is ontworpen voor nieuwkomers. Het
werkboek bestaat uit de volgende thema's: de school, vrije tijd, familie,
eten en drinken, het lichaam, beroepen,, het huis, ... In het leer-luisterboek vind je een
overzicht van woorden en zinnen, de werkbladenmap bevat kopieerbladen met oefeningen. In
het woordenboek staan afbeeldingen van de belangrijkste woorden uit elk thema. Deel 1 bevat
oefeningen voor grammatica, lezen, luisteren, spreken, schrijven, woordenschat. Bij dit
werkboek kan je de voorlezer gebruiken, een pen waarmee je woorden of zinnen kan opnemen
en beluisteren. Leerlingen kunnen woorden zo vaak ze willen opnieuw beluisteren.
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NT2 praat mee!: Nederlands voor nieuwkomers 11+. Deel 2 / Fischer,
Doris; Kellner, CHristina. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80 p.
(leer-luisterboek), 46 p.(woordenboek), veelv. gep.
(werkbladenmap). - ISBN: 7436956519557. - ISBN: 7436956519540.
- ISBN: 9789463417488: 137 EUR
Doelgroep: 9-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.2 nt2p | Vindplaats Turnhout: TAAL
2.3.2 nt2p
NT2, praat mee! 11+ deel 2 is ontworpen voor nieuwkomers. Het werkboek bestaat uit de
volgende thema's: de school, vrije tijd, familie, eten en drinken, het lichaam, beroepen,, het
huis, ... In het leer-luisterboek vind je een overzicht van woorden en zinnen, de werkbladenmap
bevat kopieerbladen met oefeningen. In het woordenboek staan afbeeldingen van de
belangrijkste woorden uit elk thema. Deel 1 bevat oefeningen voor grammatica, lezen,
luisteren, spreken, schrijven, woordenschat. Bij dit werkboek kan je de voorlezer gebruiken,
een pen waarmee je woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen kunnen
woorden zo vaak ze willen opnieuw beluisteren.
NT2 praat mee! : leer-luisterboek Nederlands voor nieuwkomers.
Rekenen / Kortmann, Susanne. - Utrecht: Schoolsupport, 2019. - 80
p.. - ISBN: 978-94-6341-750-1: 34,95 EUR
Doelgroep: 5-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 nt2p | Vindplaats Turnhout: TAAL
2.8.3 nt2p
Het leer-luisterboek NT2, praat mee! Rekenen is ontworpen voor
nieuwkomers. Het is zowel inzetbaar in de klas als in een zorgklas.
Volgende onderwerpen zijn opgenomen in het werkboek: de getallen tot honderd, de klok, de
kalender, bewerkingen, geld, meten. Bij dit werkboek kan je de voorlezer gebruiken, een pen
waarmee je woorden of zinnen kan opnemen en beluisteren. Leerlingen kunnen woorden zo
vaak ze willen opnieuw beluisteren.

Zebra +: Nederlands als tweede taal voor anderstaligen in het voortgezet
onderwijs. Deel 2 / Alons, Lies; et al.. - Amsterdam: Meulenhoff Educatief,
2018. - 328 p.. - ISBN: 9789006978216: 66,60 EUR
Doelgroep: 11-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.2.2 zebr | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.2.2
zebr
Thematisch opgezette methode voor de eerste opvang van nieuwkomers
in de basisvorming, waarbij de vaardigheden geïntegreerd worden
aangeboden. De methode biedt lesstof voor ruim 500 uur, verdeeld over de periode van
ongeveer een jaar waarin drie fasen worden doorlopen: in fase 1 staat de luistervaardigheid
centraal, in de tweede fase wordt voortgebouwd op de receptieve beheersing en is er
daarnaast aandacht voor de productieve verwerving van het alledaags Nederlands. In fase drie
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wordt steeds meer toegewerkt naar de verschillende vormen van onderwijs die de leerlingen
na de eerste opvang zullen volgen. De didactische opbouw is gehandhaafd in deze nieuwe
versie, maar alle opdrachten zijn in een hedendaags jasje gestoken. De bouwsteenopgaven zijn
opgenomen in de online leeromgeving.
van woorden weten: Methode woordenschatvergroting voor jongeren van
12 tot 18 jaar CEFR/ERK B1-naar B2 / van der Maden, Fros. - Groningen:
Edutekst, 2019. - 140 p. (werkboek), 86 p. (docentenhandleiding), met:
docentenhandleiding, werkboek. - ISBN: 9789083018508: 22,95 EUR
Doelgroep: 11-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 vanw ; | Vindplaats Turnhout: TAAL
3.3.2 vanw
Van woorden weten is een methode voor woordenschatvergroting voor
jongeren van 12 tot 18 jaar (B1 naar B2). Tijdens het uitvoeren van de opdrachten raken de
leerlingen vertrouwd met woordraadstrategieën en leren ze woordvormingsregels herkennen
en toepassen. Met het boek kan zowel individueel als in groep gewerkt worden. Geschikt voor
tweedetaalleerders én moedertaalleerders die hun woordenschat willen vergroten.
Nieuwe buren in de Molenstraat / Frison, Ghislaine. - Broek in Waterland:
Arcos Publishers, 2019. - 85 p.. - ISBN: 9789490824235: 8,95 EUR
Doelgroep: 13-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 bijo | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5
bijo
Easy reader voor tieners die Nederlands leren. Niveau A2. Tessa stuurt een
berichtje aan haar vriendin Yasmin. Een berichtje over jongens, want Tessa
en Yasmin zijn allebei verliefd. Dan ziet ze een verhuiswagen bij het huis van
de buren. Leuk, nieuwe buren! Tessa wil graag buren met kleine kinderen, want ze wil graag
oppassen. Maar op haar eigen broertjes passen vindt ze helemaal niet leuk. Daarom gaat ze
met Yasmin naar het hockeyveld. Als ze thuiskomt, zijn haar broertjes weg... Dit is het eerste
Nt2-leesboekje in de serie "Bij ons in de Molenstraat". Het boekje bevat een woordenlijst
Nederlands-Engels. Woordenlijsten in andere talen kunnen via arcospublishers aangevraagd
worden.
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Klim op : in eenvoudige stappen van NT2-niveau 0 naar A1 / Duenk,
Sandra; Vervoort, Sjors. - Amsterdam: Boom, 2019. - 260 p.. - ISBN: 97890-244-2412-2: 39,90 EUR
Doelgroep: volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 klim | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.2
klim
Klim op is een deel uit de leerlijn NT2 op maat. Deze methode brengt de
cursist van niveau 0 naar A1. Klim op is een basismethode voor
volwassenen die in eenvoudige, gestructureerde stappen willen leren. De inhoud en de manier
van leren is het meest geschikt voor mensen die een praktisch beroep (willen) uitoefenen en
voor Nt2-leerders op mbo niveau die meer herhaling nodig hebben. De methode bevat tien
thema's. Elk thema wordt afgesloten met herhalingsoefeningen in de vorm van dictees,
flashcards en online spreekoefeningen. Tevens bevat de methode hoofdstukgebonden toetsen.
De methode biedt audiomateriaal om klanken, woorden en zinnen na te zeggen. Dit biedt de
taalleerder de mogelijkheid om aan zijn uitspraak te werken en om op een eenvoudige manier
woorden en zinsopbouw onder de knie te krijgen. Al het additionele materiaal zoals filmpjes,
woordenlijsten en geluidsbestanden staan op een bijbehorende website die toegankelijk is met
de code voorin het boek. Op deze website kunnen cursisten ook nog extra oefenen met de
geleerde woorden en zinnen.
LINK werkboek A2 - B1 voor laag- tot middenopgeleiden / [s.n.]. - Amsterdam:
Boom, 2019. - 295 p.. - ISBN: 9789024418749: 27,90 EUR
Doelgroep: 17+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 link | Vindplaats Turnhout: 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.

12

Iedereen leest mee: handleiding voor meeleesclubs / Gronheid, Hank; de
Lange, Tine. - Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 2018. 29 p.. - ISBN: 9789086963478: 7,50 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.1 iede | Vindplaats Turnhout: TAAL
4.5.1 iede
Dit is een handleiding voor meeleesclubs voor minder vaardige lezers. Dat
kunnen anderstaligen zijn, of mensen die (vroeger) op school nooit met
plezier een boek uitlazen. Een meeleesclub is een leesclub waarbij een geoefende voorlezer
voorleest, en minder vaardige lezers in hun eigen exemplaar van het boek stil meelezen. De
deelnemers vergroten hun woordenschat, verbeteren hun leesvaardigheid, en krijgen meer
zelfvertrouwen. In deze handleiding lees je hoe je zon meeleesclub opzet, waar je deelnemers
vindt, en welke titels geschikt zijn voor welke groep. Alles om je meeleesclub tot een succes te
maken!
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 | Vindplaats Turnhout: 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.
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 | Vindplaats Turnhout: 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
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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. 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...
Winter / Groenman, Frank; Scholtens, Nynke; De Bruin, Jaap. - Almere:
Intertaal, 2019. - 36 p.. - ISBN: 978-90-5451-612-5: 7,95 EUR
Doelgroep: Volwassenen
URL: https://media.intertaal.nl/
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vier | Vindplaats Turnhout: 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.
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 | Vindplaats Turnhout: 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. 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...
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Wat is er? Conversatieoefeningen NT2 / Pirreault, Martine. - Leuven/Den
Haag: Acco, 2012. - 160 p.. - ISBN: 978-90-334-8824-5: 19,50 EUR
Doelgroep: 17+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.4 wati | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.7.4
wati
Dit boekje met interactieve audio-oefeningen op de website wil helpen om
het woordje 'er' correct en met meer vertrouwen te gebruiken. Ze zijn
bedoeld voor halfgevorderde en gevorderde anderstalige cursisten
Nederlands.
URL:
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488245/wat+is+er+conversatieoefenin
gen+nt2

Taal in beeld : 45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal / Mesie,
Masja; Perry, Guus; Pronk, Marieken. - Bussum: Uitgeverij Coutinho,
2019. - 119 p.. - ISBN: 978-90-469-0706-1: 16,95 EUR
Doelgroep: 11+
URL: https://www.coutinho.nl/taalinbeeld/studiemateriaal.html
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 taal | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1
taal
In dit boek zijn 45 eigentijdse, frisse oefeningen opgenomen die NT2leerkrachten en leerkrachten vreemdetalenonderwijs in hun lessen kunnen gebruiken om
leerlingen met beelden te prikkelen, nieuwsgierig te maken en taal uit te lokken. Het boek
begint met een uitleg over de ontwikkeling van het brein en hoe verbeelding bij kan dragen aan
het leren van een taal. Vervolgens komen de verschillende werkvormen aan bod. Deze zijn
logisch gerangschikt zodat de je eenvoudig de werkvorm kunt kiezen die bij het leerdoel past.
Per werkvorm is een helder stappenplan opgenomen dat je eenvoudig kan doorlopen. Daarbij
is uitgegaan van een bepaald ERK niveau, maar met een paar kleine aanpassingen zijn de
oefeningen ook geschikt voor groepen met een hoger of lager niveau. Bij het boek hoort een
website met links naar beeldmateriaal. Voor sommige oefeningen hebben de leerlingen een
eigen device nodig.
Concept Kids: Dieren / Rivollet, Alain; Beaujannot, Gaëtan. Bruxelles: Repos, 2015., bevat: 1 spelbord, 110 kaarten, 16 ringen,
spelregels (1 x Fr, 1 x Nl), verkorte spelregels (1x Fr, 1 x Nl), 1
kaarthouder. - ISBN: 5425016922743: 24,95 EUR
Doelgroep: 5+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 conc | Vindplaats Turnhout: TAAL
5.4 conc
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Het doel van het spel is om dieren te raden door gebruik te maken van de diverse iconen op
het spelbord. Kleur, woonplaats, uiterlijk, voeding e.a. eigenschappen komen aan bod.
Smartlappen : huilen in de klas (... en snotteren thuis!) / Koelewijn, Kim. Amsterdam: Boom Uitgevers, 2019. - 78 p., audio-cd, tips voor docenten
(6 p.), met: boek (78 p.), audio-cd, tips voor docenten (6 p.). - ISBN: 97890-244-1946-3: 14,90 EUR
Doelgroep: 9+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 smar | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4
smar
Luchtige liedjes over liefde, geluk en zonneschijn zijn er genoeg. Maar
jongeren en volwassenen ervaren veel meer emoties dan alleen vrolijkheid en verliefdheid.
Teleurstelling, spijt, verdriet, rouw en eenzaamheid: stuk voor stuk moeilijke onderwerpen,
moeilijk om over te praten. Deze tien verdrietige liedjes maken deze serieuze zaken wél
bespreekbaar en reiken anderstaligen de benodigde woordenschat aan. Met deze smartlappen
kan jong én oud zijn woordenschat rondom emoties vergroten. Deze liedjes bieden hulp bij het
praten over emoties in de klas en het vergroten van de woordenschat rondom emoties. Met
lesbrief.
Vertelschort: Om eindeloos verhalen te verzinnen en
te vertellen... met de hele klas! / Delforge, Martine. [S.l.]: averbode, [s.a.]., bevat: handleiding, schort,
75 kaartjes. - ISBN: 9789031730964: 67,00 EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 vert | Vindplaats
Turnhout: TAAL 5.7 vert
Eindeloos verhalen verzinnen, vertellen, schrijven.
De vertelschort is een hulpmiddel dat de leerlingen stimuleert tot verbeelden; de leerlingen
leert op een gestructureerde wijze een verhaal op te bouwen; de leerlingen laat spreken op
een speelse wijze. Het is een schort met 5 afneembare zakjes en 75 kaartjes die elk een ander
onderwerp voorstellen. Deze kaartjes zijn onderverdeeld in 5 reeksen. Iedere reeks heeft een
andere kleur. De vertelschort is niet enkel toepasbaar in de kleuterklassen, maar kan perfect in
de lagere school. Je kan zelf de moeilijkheidsgraad van de opdrachten bepalen.
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Nederlands met lidwoorden : het beeldwoordenboek / [s.n.]. - [S.l.]:
BABADADA, 2015. - 92 p.. - ISBN: 9783749851508. - ISBN:
9783749863792. - ISBN: 9783749836420. - ISBN: 9783749839087. ISBN: 9783749839445. - ISBN: 9783749860210. - ISBN: 9783749849918.
- ISBN: 9783749839599. - ISBN: 9783749839469. - ISBN:
9783749839414. - ISBN: 9783749839230. - ISBN: 9783749849932. ISBN: 9783749839438
Doelgroep: 11+
URL: https://babadada.com
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 twi ; TAAL 7 haus ; TAAL 7 pash ; TAAL 7
hebr ; TAAL 7 soma ; TAAL 7 tigr ; TAAL 7 urdu ; TAAL 7 dari ; TAAL 7 nepa ; TAAL 7 koer ; TAAL
7 arab ; TAAL 7 fars ; TAAL 7 port
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 tigr ; TAAL 7 urdu ; TAAL 7 dari ; TAAL 7 koer ; TAAL 7 arab ; TAAL
7 fars ; TAAL 7 soma
Babadada ontwikkelt thematische beeldwoordenboeken. De beeldwoordenboeken zijn
tweetalig, met aandacht voor de Nederlandse lidwoorden. De andere talen zijn: Asante-Twi,
Hausa, Pashto, Hebreeuws, Farsi, Arabisch, Koerdisch, Nepalees, Dari, Urdu, Portugees,
Somalisch, Tigrinya. Op de website kan je steeds 2 talen kiezen die weergegeven worden uit
een totaal van 101 talen. De beelden zijn thematisch gebundeld met thema's zoals school, reis,
supermarkt, kantoor, familie, noodgevallen, ...
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EDUbox Democratie / VRT NWS. - Brussel:
De Kracht van je Stem, 2019. handleiding leerkracht (11 p.), 4 sets van
12 infokaarten, 21 rode spelkaarten en
20 groene spelkaarten: 3,00 EUR
Doelgroep: 13+
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 edub |
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 edub
Deze EDUbox introduceert jongeren in de wereld van politiek en democratie. Het doel is om
jongeren enkele basisinzichten en politieke kennis mee te geven, hen te laten nadenken over
verschillende politieke keuzes en consequenties, hen aan te zetten om actief met elkaar in
dialoog te gaan. De EDUbox bestaat uit 4 delen. In het eerste deel wordt de verhaallijn
geschetst met als basislijn het zelf opstarten van een maatschappij, startend van nul. In dit deel
krijgen leerlingen vier vraagstukken voorgeschoteld die overeenstemmen met vier cruciale
vragen in een democratische rechtsstaat (wie neemt de beslissingen? - hoe nemen we de
beslissingen? - welke rechten heb je? - wie heeft welke macht?). In deel 2 wordt de aandacht
gevestigd op de politieke structuur van België/Vlaanderen. In deel 3 worden leerlingen
geconfronteerd met enkele uitdagingen, gebaseerd op de realiteit, rond de thema's immigratie,
klimaat, publieke dienstverlening, herverdeling van inkomsten. Deel 4 biedt extra tips voor
diegenen die gebeten zijn door de politieke microbe. Het spel is geschikt voor 25 leerlingen,
verdeeld in groepjes van maximum 5.
Politiek : iets voor mij? / Van den Bremt, Kris. - Brussel: De Kracht van je
Stem, 2014. - 39 p.
Doelgroep: 13+
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 poli | Vindplaats Turnhout: WBE 1.3
poli
In deze brochure wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat politiek te
maken heeft met ons dagelijkse leven, hoe het er in een democratie aan
toe gaat, hoe de Belgische staatsstructuur in elkaar zit, hoe de
bevoegdheden zijn verdeeld, welke verkiezingen er zijn, hoe je geldig stemt, enz. Geschikt voor
secundair onderwijs, Buso, Dbso en volwassenenonderwijs.
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Dromen van vrijheid / Peters, Mayke; Morpurgo, Michael;
Hoogerwerf, Jeroen. - [De Meern]: Levendig, 2015. - [40] p.. - ISBN:
978-94-91740-25-1: 10,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.2 drom | Vindplaats Turnhout: WBE
2.2 drom
Dromen van vrijheid bundelt zeventien uitspraken over vrijheid van
o.a. Nelson Mandela, de Dalai Lama, Nadia Anjuman en Anne Frank.
Hun woorden zijn prachtig geïllustreerd door kunstenaars van over de hele wereld. Deze
dappere verhalen en beeldende illustraties kunnen jonge lezers inspireren om op te komen
voor anderen en verschil te maken. Met achteraan in het boek een korte biografie van de
auteurs van de citaten en van de kunstenaars.

Kinderlogica : filosoferen op een multiculturele school / Wassenberg,
Sabine. - Rotterdam: Lemniscaat, 2017. - 229 p.. - ISBN: 978-90-477-09459: 16,95 EUR
Doelgroep: 7-16 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 kind | Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 kind
Sabine Wassenberg is filosofiejuf op multiculturele basisscholen in
Amsterdam-West. Ze gaat met haar leerlingen in gesprek over bijvoorbeeld
het geloof, complot denken, respect, het dragen van hoofddoekjes,
vluchtelingen, (on)gelijkheid, homoseksualiteit en sexting. In dit boek volg je haar bezoeken aan
een fictieve klas waar diverse kinderen uit haar echte klassen model voor stonden. Ze stelt zich
open op en luistert echt naar wat iedereen te zeggen heeft, en daardoor leert ze veel over de
denkbeelden van kinderen uit andere culturen. En ze wordt ook nog eens stevig aan het denken
gezet over haar eigen westerse waarden. Het boek kan interessant zijn voor iedereen die met
een meer open blik naar onze multiculturele samenleving wil kijken én voor wie aanmoediging
en inspiratie zoekt om taboes en gevoelige onderwerpen in de klas te bespreken.
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: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 idje | Vindplaats Turnhout: 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.
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Lou viert carnaval / Amant, Kathleen. - Hasselt: Clavis, 2018. - [32]
p. prentenboek; 133 p. educatieve map. - ISBN: 978-90-448-29945: 14,95 EUR
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 louv | Vindplaats Turnhout: WBE
5.3.1 louv
In dit grappige en herkenbare carnavalsverhaal toont Lou hoe mooi
en divers onze samenleving is. Voor iedereen vanaf 4 jaar. In het
bijbehorende educatief pakket vind je activiteiten, uit alle domeinen van de
ontwikkelingsdoelen, om met het boek aan de slag te gaan. Lees zeker ook de tips voor
klasinrichting en interactie met je kleuters in het eerste deel van het pakket.
Plafondmeisje [boek + lessuggesties] / Bambust, Fran; Van Dooren, An; De
Baerdemaeker, Steven. - Hasselt: Clavis, 2012. - boek (135 p.);
lessuggesties (22 p.). - ISBN: 978-90-448-1720-1: 14,95 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 plaf | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.3
plaf
Imke's klasgenoten vinden haar maar saai. Totdat ze op een nacht uit bed
valt en aan het plafond blijft plakken. Dan krijgt Imke de natuurwetpolitie
achter zich aan. Origineel en humoristisch verhaal dat de lezer aanmoedigt om buiten de lijntjes
te durven denken, anders te durven zijn dan anderen. Om voor te lezen of zelf te lezen vanaf
ca. 9 jaar. Wie met 'Plafondmeisje' aan de slag wil in de klas, kan dat aan de hand van de
downloadbare lesbundel die een leerkracht maakte voor 4e, 5e en 6e leerjaar.
Planeet Omar : problemen magneet / Mian, Zanib; Mafaridik, Nasaya; Van
de Vendel, Edward. - [Amsterdam]: Volt, 2019. - 219 p.. - ISBN: 978-90214-1961-9: 14,99 EUR
Doelgroep: 7-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 plan | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.3
plan
Omar is trots om moslim te zijn maar moet zich tegelijkertijd aanpassen om
een plekje te vinden in de westerse wereld. Hoe doe je dat als je op een
nieuwe school komt en ten prooi valt aan de grootste pestkop uit de klas? Of hoe ga je om met
een klasgenoot die roept dat alle buitenlanders het land uit moeten worden gestuurd?
Humoristisch geschreven verhaal, tekeningen vullen de tekst aan. Veel moslimkinderen zullen
zich erin herkennen, terwijl niet-moslim kinderen meer te weten komen over de levenswijze
van islamitische kinderen. Geschikt voor lezers vanaf 7 jaar.
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:
3-8
jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 adad | Vindplaats Turnhout: WBE
5.3.4
adad
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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.

Marokko / van Mersbergen, Zeger. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 24
p.. - ISBN: 978-94-6341-855-3: 16,00 EUR
Doelgroep: 11-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 MAR maro | Vindplaats Turnhout: WBE
6.2.1 MAR maro
Dit deeltje uit de reeks Informatie voor kinderen van ca. 11 tot 14 jaar gaat
over Marokko: het landschap, de geschiedenis en staatsstructuur, de
bevolking en de cultuur. Moeilijke woorden worden in de tekst en in een
trefwoordenlijst verklaard.
Indianen / Arnoldussen, Lucas. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 23 p.. ISBN: 978-94-6341-816-4: 15,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 indi | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3
indi
Junior Informatie is een reeks informatieve boekjes voor kinderen van het
3e tot 5e leerjaar. Dit boek gaat over indianen, de oorspronkelijke bevolking
van Amerika. Je leert meer over hun geschiedenis, tradities, de verschillende
stammen en cultuur. Met achteraan het boek een trefwoordenlijst en een verwijzing naar
andere informatiebronnen.
Reis naar Siberië / Alexander, Bryan; De Lombaert, Anja. - Etten-Leur:
Corona, 2016. - 24 p.. - ISBN: 978-94-6175-442-4: 15,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.5 RUS reis | Vindplaats Turnhout:
WBE 6.2.5 RUS reis
De boeken in de serie In de Roos vormen een doorlopende leeslijn. Dit
boekje voor kinderen van 9 tot 11 jaar (4e en 5e leerjaar) gaat over het
leven in het Noordpoolgebied. Fotograaf Bryan Alexander vertelt over
zijn reis naar het besneeuwde Siberië, waar hij de Nenetsen bezocht. Die mensen leiden hun
rendieren 1000 ver over sneeuw en ijs om naar de zomerweiden te gaan. Vooraan in het boek
staan tips voor ouders en begeleiders. Achteraan vind je een woordenlijst en vragen voor
verwerking.

21

Wereldkinderen / Ollivier, Reina; van Lindenhuizen, Eline. - Hasselt:
Clavis, 2019. - [28] p.. - ISBN: 978-90-448-1788-1: 16,95 EUR
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 were | Vindplaats Turnhout: WBE
6.3.1 were
Prentenboek met informatie over jonge kinderen overal ter wereld:
hun uiterlijk, taal, eetgewoontes, dieren, het klimaat,... De
beeldvorming is vrij stereotiep, we raden aan dit boek niet als enige
informatiebron te gebruiken. Met strip, miniquiz, liedjes (zonder melodie) en tips voor
activiteiten. Geschikt om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar, zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar.
De wereld rond in een dag : maak kennis met kinderen uit meer dan 40
landen / Hall, Laura; Loris, Lora. - Leuven: Davidsfonds/Infodok, 2018.
- [64] p.. - ISBN: 978-90-5908-925-9: 16,99 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.2 were | Vindplaats Turnhout: WBE
6.3.2 were
Groot formaat prentenboek waarin kinderen uit ruim veertig landen
een dag worden gevolgd in hun dagelijkse routine. De thema's zijn:
opstaan, ontbijten, naar school gaan, lunch, naschoolse activiteiten, sport, huiswerk maken, en
een ritueel voor het naar bed gaan. Met vooraan in het boek een wereldkaart waarop met een
bolletje staat aangeduid waar elk land ongeveer ligt en achteraan een lijst van alle landen met
een vlag, het continent, het bevolkingsaantal, de gesproken taal en een weetje.
Eten in de wereld / Ollivier, Reina; Van Rheenen, Barbara. - Hasselt:
Clavis, 2019. - 36 p.. - ISBN: 978-90-448-3775-9: 16,95 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 eten | Vindplaats Turnhout: WBE
6.3.7 eten
Willewete is een reeks informatieve prentenboeken voor kinderen
van 6 tot 8 jaar. Dit boek gaat over voeding en eetgewoonten van
mensen in de wereld. Je vindt in het boek ook een smakelijk gedicht,
een grote uitklappagina en een miniquiz.
Eten uit andere landen / Arnoldussen, Lucas; Dirks, Geza. - Etten-Leur:
Schoolsupport, 2019. - 19 p.. - ISBN: 978-94-6341-838-6: 14,00 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 eten | Vindplaats Turnhout: WBE
6.3.7 eten
Dit informatieve boekje uit de reeks Mini-Informatie gaat over gerechten
en eetgewoonten uit verschillende landen. Tekst en beeld vullen elkaar
aan. Bij de keuze van lettertypen en de formulering van de teksten is
rekening gehouden met zwakkere lezers en kinderen met dyslexie. Aan het eind vertelt een
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samenvatting de kinderen wat ze geleerd hebben. Het boekje kan ingezet worden bij
wereldoriëntatie, technisch lezen, begrijpend lezen, informatieverwerking of zelfstandig leren
werken.

Anderland aanvulset : de missie is
vrede / Kerk op kop. - Kampen: Kerk
op kop, [s.a.]2008. - 5 x 26 kaarten
religies, 26 duifkaarten, 11
puzzelstukken, toelichting: 14,95 EUR
Doelgroep: 9-18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 ande
| Vindplaats Turnhout: WBE 7.1 ande
Deze aanvulset bij het spel Anderland bevat nieuwe informatiekaarten waarbij dieper wordt
ingegaan op tal van aspecten. Het spel Anderland zet aan om samen te spelen en te praten
over de vijf wereldgodsdiensten.
Down to earth : one family's journey in search of the keepers of the earth
/ Heinen, Renata; Winters, Rolf. - [S.l.]: Down to earth film, 2015. - 1 dvdvideo (90 min.). - ISBN: 8717249484462: 16,99 EUR
Doelgroep: 15+
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.7 down | Vindplaats Turnhout: WBE 7.7
down
Deze documentaire film volgt de wereldreis van bedrijfseconoom Rolf
Winters (52), zijn echtgenote en kunstenares Renata Heinen (49) en hun
drie jonge kinderen. Ze lieten hun luxeleven achter voor een spirituele
zoektocht langs inheemse wijzen uit oude, traditionele culturen. Hun ontmoeting met
Nowaten, een Potawatomi medicijnman, was een keerpunt. Het wordt hen duidelijk dat er
meer mensen zoals Nowaten moeten zijn, mensen vol wijsheid die hun verbinding met al wat
leeft hebben weten te behouden. Ze beginnen aan een reis over zes continenten op zoek naar
Earth Keepers. De documentaire bekritiseert de consumptiemaatschappij, pleit voor natuurlijke
geneeswijzen en is een ode aan de natuur. De thema's sluiten aan bij de zorgen die mensen
hebben over de aarde. Down to Earth geeft geen pasklare antwoorden, maar wil inspireren tot
verandering. Verandering die uiteindelijk bij jezelf moet beginnen.
Pasen / Ganzeman, Femke. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. - 24 p.. ISBN: 978-94-6341-771-6: 15,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 pase | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8
pase
Junior Informatie is een reeks informatieve boekjes voor kinderen van het
3e tot 5e leerjaar. Dit boek gaat over Pasen. Je leer meer over de
oorsprong en de betekenis van het paasfeest, en over de verschillende

23

paastradities in de wereld. Met achteraan het boek een trefwoordenlijst en een verwijzing naar
andere informatiebronnen.

Baloena / Puissant, Brigitte; Valckenaers, Katrien; Palmans, Wietse. Averbode: Averbode/Erasme, 2018. - prentenboek (29 p.) + lessuggesties
(18 p.). - ISBN: 978-2-8081-0170-7: 14,95 EUR
Doelgroep: 3-10 jaar
URL: http://www.uitgeverijaverbode.be/baloena
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 balo | Vindplaats Turnhout: WBE 8.4
balo
Prentenboek over diversiteit en vluchtelingen voor kinderen van 4 tot 10
jaar. Het boek heeft als doel de leefwereld van vluchtelingenkinderen dichterbij te brengen, de
blik van leeftijdsgenoten te openen en hen kansen te geven hun eigen verhaal te vertellen. Het
verhaal is gebaseerd op levensechte ervaringen in een Afghaans vluchtelingengezin. De
kinderen Younes, Samir en Hosna raken hun lievelingsbal - "baloena" in het Pashto - kwijt en
gaan er naar op zoek in de stad waar ze wonen. Hun verbeelding brengt hen op plaatsen waar
ze nooit zijn geweest. Soms is het spannend, soms komen akelige herinneringen naar boven.
Het verhaal kan samen gelezen of voorgelezen worden (niveau AVI E5 - CLIB 5). Met de
verwerkingssuggesties bij het boek kunnen zowel ouders, leerkrachten als begeleiders aan de
slag. Deze kunnen gedownload worden van de website. Daar vind je ook rap-versies van de
versjes en het Baloena-liedje.

101 tips om de wereld iets mooier te maken / Andrus, Aubre. - EttenLeur: Corona Schoolsupport, 2019. - 111 p.. - ISBN: 978-94-6341-501-9:
9,95 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 101t | Vindplaats Turnhout: WBE 9.1
101t
Boekje boordevol tips om goed te zorgen voor de aarde, voor je
medemens en voor jezelf. Van buren helpen tot zuinig zijn met water,
van knutselen met afval tot voldoende rust nemen. Voor kinderen van 9 tot 12 die de wereld
mooier willen maken.
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Ga voor groen! : wat jij kunt doen om de wereld groener te maken /
Gogerly, Liz; Sanchez, Miguel. - Amsterdam: Witte Leeuw, 2019. - 48
p.. - ISBN: 978-94-92901-16-3: 10,49 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 gavo | Vindplaats Turnhout: WBE
9.2.1 gavo
Aan de hand van een verhaal over vier kinderen krijg je in dit
prentenboek heel wat informatie over het milieu en wat je kan doen om
de wereld groener te maken. In hoofdstukjes van een dubbele bladzijde
komen de kinderen meer te weten over klimaatverandering, afvalverwerking, recycling,
upcycling, eco-eten, duurzame energie en CO2 uitstoot. Bij elk onderwerp vind je kleine kaders
met 'stop en denk na' en 'kom in actie'. Daarin vind je zaken om eens verder over na te denken,
over je eigen leven thuis en op school. Met achteraan in het boek een verklarende woordenlijst
en een aantal websites waar je nog meer informatie kan vinden over dit onderwerp.
Wat ik de bomen wil vertellen / Pérès-Labourdette, Enzo. Amsterdam: Leopold, 2018. - prentenboek [28] p., lesbrief (9 p.). ISBN: 978-90-258-7316-5: 15,99 EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 wati | Vindplaats Turnhout: WBE
9.2.3 wati
Boompje volgt een groep ganzen op hun reis naar het Noorden en
ontdekt daar een wondere wereld waar de zon in de zomer niet
ondergaat. Samen met de dieren van het eiland geniet hij van de
warmte. Maar dan smelt het ijs. Boompje wil weten waarom, maar de dieren weten het niet,
ze moeten vluchten. Boompje wil helpen, maar hoe? Het verhaal gaat over de huidige
klimaatproblematiek zonder die expliciet te benoemen. Het boek kan gebruikt worden om dit
thema bespreekbaar te maken in de klas. De bijgevoegde lesbrief biedt verwerkingssuggesties
voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Plasticsoep / Koppens, Judith; Engel, Andy; Talsma, Nynke. Hasselt: Clavis, 2018. - [28] p.. - (Klimaatjes). - ISBN: 978-90-4483274-7: 15,95 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas | Vindplaats Turnhout: WBE
9.2.4 plas
Deel uit de prentenboekenserie 'De Klimaatjes' waarin zeven
dierenvrienden de hoofdrol spelen. De verhalen laten kinderen
vanaf 5 jaar op speelse wijze ervaren hoe we met elkaar onze leefomgeving fijn kunnen houden.
In dit deel genieten de Klimaatjes van de zon en de zee. Wanneer Kikker een frisse duik neemt,
lijkt hij daarna wel een plastic zeemonster. Er plakt allemaal rommel aan zijn kikkerlijf! De
Klimaatjes denken na over plastic soep en over wat ze er zelf kunnen aan doen.
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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: 7-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 adad | Vindplaats Turnhout: 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.
Bijenboek / Milner, Charlotte; Duut, Trijnie. - 's-Graveland:
Fontaine Uitgevers, 2018. - 47 p.. - ISBN: 978-90-5956-9010: 14,99 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bije | Vindplaats
Turnhout: WBE 9.2.5 bije
Toegankelijk en informatief prentenboek dat de
bijenproblematiek behapbaar maakt voor jonge lezers vanaf
ca. 9 jaar. Het boek geeft eerst informatie over de honingbij. Zijn lichaamsbouw en woonplaats,
zijn taak binnen de bijenkorf en binnen de natuur, zijn relatie tot de mens en zijn natuurlijke
vijanden. Ook de soorten bijen en hoe een imker honing oogst komen aan bod. Het boek sluit
af met verschillende tips waarmee je zelf de bij van uitsterven kunt behoeden.
Lou in het herfstbos [prentenboek + educatief pakket] / Amant,
Kathleen; Delahaye, Annelies; De Baerdemaeker, Steffie. - Hasselt:
Clavis, 2017. - prentenboek [26] p.; educatief pakket (118 p.). - ISBN:
978-90-448-3148-1: 14,95 EUR (prentenboek)
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 loui | Vindplaats Turnhout: WBE
9.2.5 loui
De boekenreeks Lou heeft als uitgangspunt dat diversiteit een evidentie
is: iedereen is nu eenmaal anders. Ook in dit grappige en herkenbare verhaal over een
herfstwandeling in het bos. In het educatief pakket dat werd ontwikkeld in samenwerking met
BOS+ vind je een pak ideeën en materiaal om met het boek aan de slag te gaan in de klas.
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De mooiste regenwouden / Ganeri, Anita. - Etten-Leur: Corona, 2018. 32 p.. - ISBN: 978-94-6341-222-3: 14,00 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 mooi | Vindplaats Turnhout: WBE
9.2.5 mooi
Informatief boek over de tropische regenwouden in korte zinnen en
alledaagse woorden. De moeilijkere woorden zijn vetgedrukt en worden
uitgelegd in een woordenlijst achterin. Twee stripfiguren, Ben Blog en
zijn hond Polo, reizen door verschillende regenwouden in de wereld. Op elke linkerpagina
plaatst Ben een blogpost boven een foto. Op elke rechterpagina staat in een paginagrote
kleurenfoto een kader met een weetje van Polo. Met achteraan in het boek een quiz, register
en tips voor boeken en Nederlandstalige websites. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
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Mijn wens, mijn grens: werken rond wensen en grenzen
bij kleuters / Gijsel, Katelijn; De Laet, Tara; Gijsel,
Katelijn. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2018. - 12 p.
Doelgroep: 3-6 jaar
URL:

https://www.sensoa.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/Lespakket-Mijn-wens-mijngrens.pdf
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.2 mijn ; | Vindplaats Turnhout: WEL 1.2 mijn
Met dit lespakket kan je met kleuters werken rond wensen en grenzen. In het hoofdstuk
'lichaam' leren de kleuters spelenderwijs het eigen lichaam kennen en lichaamsdelen
benoemen. In het hoofdstuk 'grenzen' spelen de kleuters met poppen scenario's na zoals:
iemand een knuffel willen geven, met de klas gaan zwemmen en je samen omkleden, of naar
de toiletten gaan met de deurtjes open. Dit geeft aanleiding tot een gesprek over de thema's :
aangeven van eigen grenzen, aanvoelen van privacy, herkennen wanneer andere kindjes iets
niet leuk vinden, toestemming vragen, en zich inleven in elkaars gevoelens.
't Zit goed! Kleuters & ik - Doeboek 3 / Moons, Julia . - Leuven: CEGO
Publishers, 2007. - 40 p., met: ill.. - (Kleuters & IK). - ISBN: 978-90-7876506-6: 0,00 euro
Doelgroep: 0-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 kleu | Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6
kleu
Het derde Doeboek, met een selectie van doekaternen uit de afgelopen
jaargangen van Kleuters & ik. Dit derde doeboek verschijnt na 25
jaargangen kleuters & ik. Een jubiliumeditie dus met verschillende
activiteiten rond o.a. bewegen, hoeken, knutselen en natuur.
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Alles wat ik voel : het grote emotieboek / Jensen, Stine;
Klompmaker, Marijke. - Alkmaar: Kluitman, 2017. - 153 p.. - ISBN:
978-90-206-2212-6: 18,99 EUR
Doelgroep: 7-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 alle | Vindplaats Turnhout: WEL
2.1.2 alle
In 'Alles wat ik voel' gaat het over gevoelens: blijheid, jaloezie,
verliefdheid, verdriet en alle andere grote emoties komen aan bod.
Waarom voel je wat je voelt? Is het niet erg om jaloers te zijn? Kun
je jezelf empathie aanleren? Het boek benadert de verschillende emoties vanuit herkenbare
voorbeelden uit de leefwereld van kinderen (Waarom durf ik niet te zeggen dat ik verliefd op
hem ben? maar eveneens aan de hand van bekende historische figuren en filosofen zoals
Erasmus en Foucault. Zo komt het boek ook tot vragen die kinderen tot filosoferen aanzetten
(Vind jij meestal iemand leuk die heel anders is dan jij of juist iemand die op je lijkt?). Het boek
kan gebruikt worden om kinderen bewust te maken van hun eigen gevoelens en hen stimuleren
erover na te denken. Stine Jensen ontwierp ook een kaartenset 'Een box vol emoties: Alles wat
ik voel' met 40 kaarten met daarop de emoties, een vraag, en een spreuk of gedachte.
Een box vol emoties: alles wat ik voel / Jensen, Stine;
Klompmaker, Marijke. - Alkmaar: Kluitman, 2017. - 1
doos met 40 emotiekaarten. - ISBN: 978-90-206-9549-6:
14,99 EUR
Doelgroep: 7-14 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 alle | Vindplaats
Turnhout: WEL 2.1.2 alle
In deze box zitten 40 emotiekaarten met vragen,
spreuken en gedachtes die stof tot nadenken en voelen geven. Met deze emotiekaarten kun je
samen met kinderen deze emoties onderzoeken en bespreken. Op elke kaart staat in grote
letters een emotie of kwaliteit met daaronder een vraag, zoals 'Heb jij weleens iets moedigs
gedaan?' of 'Wat doe jij om rustig te worden'. Op de achterkant staat een spreuk of gedachte
die nog meer stof tot nadenken. En tot slot kan ook de afbeelding nog tot meer begrip of
(filosofische) gespreksstof leiden. Het doel van de kaarten is het bespreekbaar maken van
gevoelens en te ontdekken, dat alle gevoelens er mogen zijn; een gevoel komt en gaat; een
gevoel soms ingewikkeld is, en dat dat mag. In het bijbehorende boek, 'Alles wat ik voel: Het
grote emotieboek', licht Stine Jensen de verschillende emoties nog verder toe met verhalen uit
herkenbare situaties en nog meer (door)vragen om elke emotie verder te onderzoeken.
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GC Gevoelens- en behoeftekaartjes voor de 1e graad van het lager
onderwijs / [s.n.]. - Averbode: Altiora, 2016. - 2x 16 kaartjes. - ISBN:
9789031711925: 4,95 EUR
Doelgroep: 5-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gevo | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4
gevo
Deze kaartjes zijn flexibel inzetbaar materiaal om rond conflicten,
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken met
kinderen van de 1ste graad lager onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het principe van geweldloze
communicatie van Rosenberg. De set bestaat uit 2 waaiers: 16 gevoelenskaartjes en 16
behoeftekaartjes.
GC Gevoelens- en behoeftekaartjes voor de 2e graad van het lager
onderwijs / Bergmans, Hedwig. - Averbode: Altiora, 2017. - 2x 32
kaartjes. - ISBN: 9789031711932: 7,95 EUR
Doelgroep: 7-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gevo | Vindplaats Turnhout: WEL
2.1.4 gevo
Deze kaartjes zijn flexibel inzetbaar materiaal om rond conflicten,
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken met
kinderen van de 2de graad lager onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het principe van geweldloze
communicatie van Rosenberg.
GC Gevoelens- en behoeftekaartjes voor de 3e graad van het lager
onderwijs / Bergmans, Hedwig. - Averbode: Altiora, 2017. - 2x 48
kaartjes. - ISBN: 978-90-317-1194-9: 9,95 EUR
Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 gevo | Vindplaats Turnhout: WEL
2.1.4 gevo
Deze kaartjes zijn flexibel inzetbaar materiaal om rond conflicten,
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken met
kinderen van de 3de graad lager onderwijs. Ze zijn gebaseerd op het principe van geweldloze
communicatie van Rosenberg.
Ademspelkaarten / Purperhart, Helen;
van Amelsfort, Barbara. - Utrecht:
Uitgeverij AnkhHermes, 2017. - 50
kaarten (waarvan 3 instructiekaarten). ISBN: 9789020214321: 20,00 EUR
Doelgroep: 5-10 jaar
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.2 adem
Met deze kaarten leren kinderen vanaf 4
jaar spelenderwijs hun ademhaling onderzoeken. Ze ervaren wat gedachten, beweging,
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aanrakingen en zintuiglijke prikkels doen met de adem. De ademspelletjes herstellen de
energiebalans en vergroten het concentratievermogen. De kaarten zijn geschikt voor gebruik
op school, de buitenschoolse opvang en thuis.
WOW: Werkvormen voor online weerbaarheid rond relaties en seksualiteit
/ Pimento. - Antwerpen: Pimento, 2018. - 36 p.. - ISBN: 9789491850301
Doelgroep: 11-18 jaar
URL: https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/11/WOW_.pdf
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 woww | Vindplaats Turnhout: WEL 3.2
woww
Met deze bundel werkvormen kan je porno, sexting, victim blaming en
catfishing bespreekbaar maken bij jongeren en hun online weerbaarheid
verhogen. Je vindt er ook achtergrondinfo over online weerbaarheid en nuttige
doorverwijsadressen. De leerdoelen zijn dat jongeren zich bewust worden van de do's-anddon'ts op het vlak van surfen op het internet, concrete tips en tricks krijgen over veilig surfen
op het internet, leren waar ze terechtkunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen, en stil
staan bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.
Billen bloot spel: argumenten, filosofie en
banale dagelijkse praktijk / [s.n.]. - Utrecht:
At-a-lanta, 2007. - 80 vraagkaarten, 6 blanco
vraagkaarten, 22 antwoordkaarten, 2
kaarten speelmogelijkheden. - ISBN:
9789073034396: 9,00 EUR
Doelgroep: 13+18 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 bill |
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 bill
80 vragen over persoonlijke, filosofische en banale kwesties, om elkaar te plagen en tot denken
uit te dagen, met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar en vooral ook jezelf te leren kennen,
om meningen aan te scherpen of misschien wel te veranderen...Op de kaarten staat de
beschrijving van 7 speelmogelijkheden.

Talentgericht werken met kwetsbare jongeren : ontwikkelwerk,
erkenningswerk, verbindingswerk / Abdallah, Sebastian; Kooijmans,
Maike; Sonneveld, Jolanda. - Bussum: Coutinho, 2016. - 252 p.. - ISBN:
978-90-469-0491-6: 27,50 EUR
Doelgroep: 17-18 jaar
URL: http://www.coutinho.nl/talentgerichtwerken
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.5 tale | Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.5
tale
'Talentgericht werken met kwetsbare jongeren' biedt inzicht in de wijze waarop sociale
professionals samen met jongeren aan persoonlijke groei en maatschappelijke participatie
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kunnen werken. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 biedt, na een verkenning van meerdere
perspectieven op talent en talentontwikkeling, inzicht in de pedagogische betekenis en de
waarde van talentgericht werken. Deel 2 biedt vijf handelingsvormen die richtinggevend zijn
voor het praktisch handelen: Aansluiten, Aanwakkeren, Aanmoedigen & Temperen, Bijzonder
maken en Verbinden. De auteurs gaan in deel 3 aan de hand van bestaande kennis en eigen
empirisch onderzoek in op drie thema's die gerelateerd zijn aan de talentgerichte benadering:
succeservaringen, rolmodellen en de werking van talentprojecten als preventiestrategie. Bij het
boek hoort een website met opdrachten en oefeningen, beeldmateriaal, links naar artikelen,
methodiekbeschrijvingen en webcolleges.

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

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

