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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-bedrijvenorganisaties-en-scholenlandingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijknederlands-op-school/fiches-duidelijk-nederlands-op-de-secundaireschool
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.

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
Vindplaats Antwerpen: ro 3 lera | Vindplaats Turnhout: ro 3 lera
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
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hun samenwerking lees je in deze eindpublicatie. Het boek bevat concrete handvatten voor
lerarenopleiders die nu of in de toekomst met superdiversiteit geconfronteerd worden.
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk : ieders leer-kracht realiseren / Struyven, Katrien. Leuven: Uitgeverij Acco, 2019. - 199 p.. - ISBN: 978-94-6379-679-8
Vindplaats Antwerpen: ro 6 binne | Vindplaats Turnhout: ro 6 binne
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk maakt het haalbaar om ieders leerkracht 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 boek ook differentiatie toe
bij de lezer. Bedoeld voor leerkrachten (in opleiding) en begeleiders van
pedagogisch-didactische processen op school.
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
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.
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Veerkracht in beweging : dynamieken van vluchtelingengezinnen
versterken / Groeninck, Mieke; Meurs, Patrick; Geldof, Dirk; Wiewauters,
Claire; Van Acker, Kaat; De Boe, Ward; Emmery, Kathleen. - Antwerpen:
Garant Uitgevers, 2019. - 252 p.. - ISBN: 978-90-441-3679Vindplaats Antwerpen: ge 15 veer | Vindplaats Turnhout: ge 15 veer
Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Hun
vragen vereisen een geïntegreerde aanpak. In een transdisciplinair project
werd onderzocht wat de noden zijn van gezinnen op de vlucht, en hoe
bestaande initiatieven verder op elkaar kunnen worden afgestemd en geïntegreerd. De
resultaten zijn gebundeld in dit boek. De onderzoekers gingen twee jaar lang op gesprek bij
begeleiders, ouders en kinderen, aangevuld met een literatuurstudie over de noden van en de
opvang voor vluchtelingengezinnen. Ze legden hun tussentijdse bevindingen voor aan het
werkveld en namen de bemerkingen mee. In dit boek gaan we op zoek naar wat een diverssensitieve invulling van veerkrachtig handelen kan zijn, met oog voor de persoonlijke,
relationele en contextuele dynamieken in en rond het gezin. Via diepte-interviews vertellen
ouders en kinderen van asielzoekende en vluchtelingengezinnen van Afghaanse, Syrische en
Iraakse origine, zelf hun verhaal. We krijgen inzicht in hun kwetsbaarheid. We zien welke
veerkrachtige acties echt doorwegen in het leven van gezinnen op de vlucht. Ook hulpverleners
uit opvangcentra, het welzijnswerk of het onderwijs, komen aan het woord. Vanuit de
ontmoeting tussen deze verschillende perspectieven schetst dit boek hoe professionals en
vrijwilligers de dynamieken en krachten van gezinnen kunnen (h)erkennen, valideren en
versterken. Een basiswerk voor al wie met vluchtelingen werkt, van praktijk tot beleid.
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Suus & Luuk Herfstboek / Baarda, Diana; Krommedam-Wiegertjes,
Melissa. - Emmeloord: Uitgeverij Creativiti B.V., 2016. - veelv.gepag.;
bevat woordenliijst. - (LOGO-Art). - (Suus & Luuk). - ISBN:
9789492529008
Doelgroep: 3-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus | Vindplaats Turnhout: TAAL
1.3.1 suus
In deze map neemt de tweeling Suus en Luuk je mee door het thema
herfst. Aan bod komt onder meer: regen, spinnen,... Spelenderwijs wordt
een beroep gedaan op luisteren, praten, denken en doen met als doel de spraak- en
taalontwikkeling te stimuleren. Deze map bevat oefensuggesties, kleurrijke illustraties en
(zwart-wit)kopieerbladen. Specifieke aandacht is er onder andere voor: begrijpend luisteren,
woordenschat en woordkennis, begrippenkennis (o.a. voorzetsels, tellen, tegenstellingen.),
categoriseren, verwoorden en zinsvorming, taal-denkrelaties en verhaalopbouw. Gemaakt
door logopedisten en direct inzetbaar voor iedereen die met taal bezig is. Het themaboek kan
zowel in individuele setting als groepssetting ingezet worden.
Suus & Luuk Lenteboek / Baarda, Diane; Krommedam-Wiegertjes,
Melissa. - [S.l.]: Creativiti, 2017. - veelv.gepag.; bevat woordenlijst. (Suus & Luuk). - ISBN: 9789492529046
Doelgroep: 3-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus | Vindplaats Turnhout: TAAL
1.3.1 suus
In deze kleurrijke map vol inspirerende tekeningen en een ruime
variatie aan werkvormen neemt de tweeling Suus en Luuk je mee door
het thema Lente. Aan bod komen onder meer: buiten, dieren, boerderij, binnen en buiten
spelen, Pasen, moeder-/vaderdag en Koningsdag. Spelenderwijs wordt hierbij een beroep
gedaan op luisteren, praten, denken en doen met als doel de spraak- en taalontikkeling te
stimuleren. Gemaakt door logopedisten en direct inzetbaar voor iedereen die met taal bezig is
of wil zijn. Door zijn vorm, uitgebreide mogelijkheden en praktische bruikbaarheid is dit
themaboek voor een brede doelgroep inzetbaar.
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Suus & Luuk Winterboek / Baarda, Diana; Krommedam-Wiegertjes,
Melissa. - Emmeloord: Uitgeverij Creativiti B.V., 2015. veelv.gepag.; bevat woordenliijst. - (LOGO-Art). - (Suus & Luuk). ISBN: 9789082142426:
Doelgroep: 3-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus | Vindplaats Turnhout: TAAL
1.3.1 suus
In deze map neemt de tweeling Suus en Luuk je mee door het thema
winter. Aan bod komt onder meer: kerst, oud en nieuw, winter (koud, sneeuw en ijs) en
carnaval. Spelenderwijs wordt een beroep gedaan op luisteren, praten, denken en doen met
als doel de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren. Deze map bevat oefensuggesties,
kleurrijke illustraties en (zwart-wit)kopieerbladen. Specifieke aandacht is er onder andere voor:
begrijpend luisteren, woordenschat en woordkennis, begrippenkennis (o.a. voorzetsels, tellen,
tegenstellingen.), categoriseren, verwoorden en zinsvorming, taal-denkrelaties en
verhaalopbouw. Gemaakt door logopedisten en direct inzetbaar voor iedereen die met taal
bezig is. Het themaboek kan zowel in individuele setting als groepssetting ingezet worden.
Suus & Luuk Zomerboek / Baarda, Diana; Krommedam-Wiegertjes,
Melissa. - Emmeloord: Uitgeverij Creativiti B.V., 2015. veelv.gepag.; bevat woordenlijst, bevat: paspoort Suus, paspoort
Luuk. - (LOGO-Art). - (Suus & Luuk). - ISBN: 978-90-821424-1-9
Doelgroep: 3-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus | Vindplaats Turnhout:
TAAL 1.3.1 suus
In deze map neemt de tweeling Suus en Luuk je mee door het thema
Zomer. Aan bod komt onder meer: naar het strand, buiten spelen, zwemmen, ijsje eten,
waterpret, picknicken en op vakantie gaan. Spelenderwijs wordt een beroep gedaan op
luisteren, praten, denken en doen met als doel de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren.
Deze map bevat oefensuggesties, kleurrijke illustraties en (zwart-wit)kopieerbladen. Specifieke
aandacht is er onder andere voor: begrijpend luisteren, woordenschat en woordkennis,
begrippenkennis (o.a. voorzetsels, tellen, tegenstellingen.), categoriseren, verwoorden en
zinsvorming, taal-denkrelaties en verhaalopbouw. Gemaakt door logopedisten en direct
inzetbaar voor iedereen die met taal bezig is. Het themaboek kan zowel in individuele setting
als groepssetting ingezet worden.
pimpampoen: set 1 (boekje 1-8) / de Witte, Kristien. - Brugge: die
Keure, 2019.. - ISBN: 9789048635825
Doelgroep: 7-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 pimp | Vindplaats Turnhout:
TAAL 1.3.2 pimp
Pimpampoen is een pakket beeldwoordenboekjes om actief
woordenschat te leren aan anderstalige kleuters. Voor de
leerkracht is er een digitale tool met spelvormen om de
woordenschat ook in de klas op speelse wijze in te oefenen.
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pimpampoen: set 2 (boekje 9-16) / de Witte, Kristien. - Brugge:
die Keure, 2019.. - ISBN: 9789048635832
Doelgroep: 7-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 pimp | Vindplaats Turnhout:
TAAL 1.3.2 pimp
Pimpampoen is een pakket beeldwoordenboekjes om actief
woordenschat te leren aan anderstalige kleuters. Voor de
leerkracht is er een digitale tool met spelvormen om de
woordenschat ook in de klas op speelse wijze in te oefenen. De eerste set van 8 boekjes bevat
de basiswoordenschat. De tweede set telt ook 8 boekjes en bevat de uitbreiding.
Suus & Luuk doen de dagelijkse dingen / Baarda, Diana;
Krommedam-Wiegertjes, Melissa. - [S.l.]: Idealogo, 2018. handleiding (7 p.), 36 kaarten, 2 dobbelstenen. - (Suus & Luuk)
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 suus | Vindplaats Turnhout:
TAAL 1.3.2 suus
Een vrolijke set kaarten met dagelijkse handelingen (tanden
poetsen, aankleden, lezen, eten, ...) die zijn uitgevoerd in zowel
een Suus- (zij) als een Luuk- (hij) versie. De kaarten geven een
aanzet tot praten over dagelijkse dingen. Op de achterzijde van de kaarten vind je
voorbeeldvragen en woordenschat.
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.
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FonoLog : Programma voor de fonologische therapie. Deel 1
Clusterreductie s- Backing Fronting / Dijkstra-Buitendijk , Willy; van
den Engel-Hoek , Lenie. - Velp: www.logopediemateriaal.nl, 2016. veelv. gepag.:
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 Deel 1 is een programma voor
clusterreductie van de s-, backing en fronting. Elk te behandelen proces bestaat uit 3 stappen
en bevat veel oefeningen die ook thuis gedaan kunnen worden.
FonoLog : programma voor de fonologische therapie. Deel 2 : Finale
consonantdeletie - initiale consonantdeletie - gliding - initiale
clusterreductie / Dijkstra-Buitendijk , Willy; van den Engel-Hoek ,
Lenie. - Beuningen: Logopediemateriaal.nl, 2017. - veelv. gepag.
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 fono | Vindplaats Turnhout:
TAAL 1.4.4 fono
Deel 2 van Fonolog, een map met kopieerbladen voor fonologische
therapie geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De fonologische therapie wordt gegeven om de
verstaanbaarheid te verbeteren. Kinderen laten soms een klank weg of vervangen een klank
door een andere klank. Voor langere woorden laten ze soms een lettergreep weg. Met deze
map kan er geoefend worden op: finale consonantdeletie; initiale consonantdeletie; gliding en
initiale clusterreductie.
FonoLog : programma voor de fonologische therapie. Deel 3 : Stopping/Dentalisatie/H-satie /
Dijkstra-Buitendijk , Willy; van den Engel-Hoek , Lenie. - Beuningen: Logopediemateriaal.nl,
2018. - veelv. gepag.
Doelgroep: 3-8 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 fono |Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.4 fono
Deel 3 van Fonolog, een map met kopieerbladen voor fonologische therapie geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar. De fonologische therapie wordt gegeven om de verstaanbaarheid te
verbeteren. Kinderen laten soms een klank weg of vervangen een klank door een andere klank.
Voor langere woorden laten ze soms een lettergreep weg. FonoLog Deel 3 is een programma
voor stopping, h-satie en dentalisatie. Elk te behandelen proces bestaat uit 3 stappen en bevat
veel oefeningen die ook thuis gedaan kunnen worden. Het programma is een losbladig systeem
met op elke pagina instructies voor de ouders.
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FonoLog Start : Programma voor de fonologische therapie.
Klankeigenschappen en structuureigenschappen / DijkstraBuitendijk , 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 DijkstraBuitendijk 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.

TALES@home: Dynamic language stories / Foyer
vzw. - Brussel: Foyer vzw, 2019. - 28 p.
Doelgroep: 5+
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.
Praat, denk en doe met Suus en Luuk / Baarda, Diana; KrommedamWiegertjes, Melissa. - Dronten: Uitgeverij Creativiti B.V., 2018. - 224 p..
- (Suus & Luuk). - ISBN: 9789492529091
Doelgroep: 3-10 jaar
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 suus & Vindplaats Turnhout: TAAL
2.4.3 suus
De praatplaten laten stuk voor stuk een voor kinderen herkenbare
situatie zien. Door te kijken naar de praatplaten en erover te praten
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kunnen ze de link leggen naar hun eigen ervaringen en kennis. De verdiepingsvragen op de
achterzijde stimuleren het kind om meer te vertellen en dieper op het onderwerp in te gaan of
erover na te denken. De praatplaten kunnen ook ingezet worden als introductie op een
themales of activiteit. Suggesties voor activiteiten zijn waar van toepassing toegevoegd. De
praatplaten van Suus & Luuk kunnen onder andere worden ingezet ter stimulering van
woordenschat, zinsvorming, en vertelvaardigheid.
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-toteen-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.

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: 11-18 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 woordraadstratetegieën 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
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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.

Inspiratiemap 2: Thema's en werkvormen om Nederlands te oefenen /
IN-Gent. - Gent: In-Gent, 2020. - 53 p.:
Doelgroep: 15+
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.
Inspiratiemap 3: Thema's en werkvormen om Nederlands te oefenen / IN-Gent. - Gent: InGent, 2020. - 53 p.:
Doelgroep: 15+
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.
Op de fiets! / van Caeneghem, Johan; van Gemen, Rowan. - Amsterdam:
Eenvoudig Communiceren, 2019. - 40 p.. - (Woordwinst). - ISBN:
9789086963546: 8,44 EUR
Doelgroep: Volwassenen
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5
woor
Woordwinst: lezend op weg naar A1. Extra makkelijk te lezen boeken voor
(jong)volwassenen die Nederlands leren. Met tekeningen van moeilijke
woorden. Hayat kijkt naar de fietsers. Jong en oud, iedereen fietst. Maar Hayat loopt liever.
Want fietsen lijkt haar eng en moeilijk. Maar dan ziet ze in de kringwinkel een prachtige, rode
fiets
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Doe maar taal : 1001 dynamische lesideeën voor alle taalniveaus /
Verhoeven, Koen. - Leuven: Acco, 2019. - 239 p. (boek), 88 p.
(kopieerbladen), met: boek, kopieerbladen. - ISBN: 978-94-6379-224-0
Doelgroep: 11+
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 doem | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1
doem
Ben je op zoek naar dynamische, communicatieve en interactieve
(coöperatieve) werkvormen? Wil je meer differentiëren in je les? Zoek je
nieuwe ideeën voor woordenschatverwerving of een andere manier om de
luister- of leesoefeningen aan te pakken? Wil je ludieke lesideeën opdoen en oefeningen in een
ander jasje steken? Doe maar taal biedt een schat aan inspiratie. Het boek is opgebouwd uit
vijf delen: spreken, schrijven, luisteren, lezen en spelvormen. Elk deel begint met vijf minutenactiviteiten, die je instant kan gebruiken om een gaatje in je les op te vullen. Vervolgens
krijg je tal van andere leuke ideeën die wat langer duren en waarvoor je soms extra materiaal
nodig hebt. De ideeën zijn (meestal) gerangschikt van minder naar meer voorbereiding.
Uitgewerkt voorbereidingsmateriaal en extra ideeen vind je op: www.acco.be/Doemaartaal.
Beroepenkaarten: Sector Techniek Sector Zorg & welzijn Sector
Handel & dienstverlening / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, 2020. 3 x 20 kaarten, 2 overzichtskaarten
Doelgroep: 11+
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.
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
Doelgroep: 15+
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.
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Fata Urbana. Lespakket / Ernalsteen, Veerle. - Brussel: Huis van
het Nederlands, 2019.
URL:
https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/FataUrbana-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.
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, ...
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<1/0> Helios vs Selene, a cybersecurity game / [s.n.]. Breda: Nation4Mi BV, 2019. - spelregels, 63 speelkaarten,
handleiding veelv. gepagineerd:
Doelgroep: 11+
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
Doelgroep: 11-14 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.
Internetjes : veilig en vriendelijk op het internet / Mattheeuws,
Astrid. - Deurne: Kei-jong vzw, 2017. - 108 p.
Doelgroep: 11-18 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.
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Privacy en internet / Bruins, Alieke. - Etten-Leur: Schoolsupport, 2019. 24 p.. - ISBN: 978-94-6341-852-2
Doelgroep: 11-14 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
Doelgroep: 3-8 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.
Sofia : samen filosoferen / Bos, Tine. - Bilzen: ELDucation, 2019. spelregels, 40 filosofenkaarten, 30 vraagkaarten, zandloper: 25,00 EUR
Doelgroep: 11+
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.
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Waar is mijn noedelsoep? / Kartosen-Wong, Chee-Han; KartosenWong, 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 via zijn
klasgenootjes voedsel uit verschillende landen kennen. Met achterin het boek een recept voor
noedelsoep.

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: 13+
URL: https://www.klascement.net/downloadbaarlesmateriaal/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
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.
The Italian. Italianetz / Kravchuk, Andrei; Romanov, Andrei. - [S.l.]:
Lentfilm, 2005. - 99 min.. - ISBN: 978-90-76858-37-1: 16,00 euro
Doelgroep: 13-16 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
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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
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.
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
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 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: 3-6 jaar
URL: https://www.studioglobo.be/aanbod/deel-je-meemet-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
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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: 5-10 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 ...

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.

20

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.
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-enwegwezen.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.

21

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
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.
Bekijk het maar! met Suus & Luuk : emotiekaarten / [s.n.]. Dronten: Idealogo, 2015. - handleiding, 2 instructiekaarten, 1
kaart spelsuggesties, 32 kaarten met emoties/gevoelens en
gedrag. - (Suus & Luuk)
Doelgroep: 3-10 jaar
URL: http://idealogo.nl/bekijkhetmaar/
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 beki | Vindplaats Turnhout:
WEL 1.1.4 beki
Het materiaal van Suus & Luuk is ontwikkeld door logopedisten waarbij spelenderwijs een
beroep wordt gedaan op luisteren, praten, denken en doen met als doel de spraak- en
taalontwikkeling te stimuleren. 'Bekijk het maar! met Suus & Luuk' is zowel inzetbaar voor
taalstimulering, als voor gesprekken over emoties/gevoelens en gedrag. De afbeeldingen zijn
geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 3-3½ tot ongeveer 10 jaar. De
verdiepingsvragen en spelsuggesties zijn vooral gericht op kinderen met een
ontwikkelingsleeftijd van 4 à 5 jaar en ouder. Op de website van Idealogo kan je richtlijnen voor
taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling downloaden.
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
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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.
Zet je EF-bril op: stimuleer de executieve functies van jouw kleuters /
Feryn, Sanne. - Brugge: die Keure, 2017. - boek (176 p.), 56 bijlagen. ISBN: 9789048631995
Doelgroep: 3-6 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.6 zetj | Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.6
zetj
Zet je EF-bril op is een inspiratiebundel om executieve functies te
ondersteunen bij kleuters met als doel gelijke kansen te geven voor elk
kind. Executieve functies zijn namelijk die cognitieve vaardigheden die doelgerichte gedachten,
acties en gevoelens mogelijk maken. Uit onderzoek blijkt dat een achterstand in het
ontwikkelen van deze executieve functies vaak een voorbode is voor achterstand en
schooluitval later in de schoolloopbaan. Om alle kinderen alle kansen te bieden op een kansrijke
schoolloopbaan, is het dus interessant om ook al op kleuterleeftijd aandacht te besteden aan
deze ontwikkeling van executieve functies. Het boek start met een korte theoretische
introduction en is verder opgedeeld in drie bouwstenen: interacties tussen leerkracht en
kleuter met de EF-bril op, activiteiten met de EF-bril op, en je klas organiseren met de EF-bril
op. Bij het boek hoort ook een pakket met bijlagen om de methodiek in de klas toe te passen.

DoodGewoon : kinderen begeleiden bij rouw : voor leerkrachten,
hulpverleners en ouders / Scaut, Lies. - Leuven: LannooCampus, 2015. 200 p.. - ISBN: 978-94-014-2653-4:
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.3 dood | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.3
dood
'Doodgewoon' biedt leerkrachten, ouders en hulpverleners waardevolle
inzichten om kinderen te begeleiden bij een rouwproces. Het boek gaat in
op manieren om kinderen te betrekken bij speciale momenten, vanaf het
moment van overlijden tot en met het eerste jaar na het verlies. Er is speciale aandacht voor
de opvang op de school zelf.
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Het Asospel: Hoe (a)sociaal ben jij? / Venneman,
Jacqueline. - Amersfoort: Kwintessens Uitgevers,
2008. - handleiding, spelbord in 4 stukken,
spelregels (2 x A5, 1 x A4), 37 keuzekaarten, 105
eurostukken, 5 pionnen, dobbelsteen. - ISBN:
978-90-5788-2272 Doelgroep: 9-12 jaar
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 asos |
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 asos
Het Asospel is bedoeld voor kinderen van het derde t/m het zesde leerjaar. Aan de hand van
alledaagse situaties leren ze sociaal gedrag herkennen, verwoorden en toepassen. Het Asospel
doorloopt een parcours dat 's ochtends thuis begint en 's middags eindigt in een pretpark.
Onderweg moeten er opdrachten worden uitgevoerd of vragen worden beantwoord. De
voorbeelden zijn ontleend aan de volgende gedragscategorieën: aardig doen, opkomen voor
jezelf, omgaan met ruzie, jezelf presenteren, een taak uitvoeren, een keuze maken, samen
spelen en werken, ervaringen delen.
Complimentenspel: ADHD / Hoogendoorn, Daphne; Ende, Manon. Haastrecht: Complimentenspel.nl, 2018. - 80 kaarten,
spelhandleiding. - ISBN: 9789082872606
Doelgroep: 5-14 jaar
URL: https://complimentenspel.nl
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 comp | Vindplaats Turnhout:
WEL 2.4.1 comp
Het Complimentenspel voor kinderen met ADHD bevat 80 kaartjes met 'Stoere, Speelse en
Sprankelende Complimenten'. Dit spel kan ouders, leerkrachten, begeleiders en kinderen
helpen om te kijken naar de positieve kanten van kinderen met ADHD. De kaarten benadrukken
de unieke eigenschappen en kwaliteiten van kinderen met ADHD. Elk compliment is zo een
positief teken van aandacht, erkenning en bevestiging. Het doel van dit spel is dat kinderen
voelen en ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn. Vanuit dit gevoel van vertrouwen is
het mogelijk om hun talenten te ontwikkelen. Door spelenderwijs met de complimenten aan
de slag te gaan leren kinderen om complimenten te geven, te ontvangen en op een vriendelijke
manier met elkaar in contact te zijn. Je kan het complimentenspel inzetten op individuele
momenten met een kind of met groepsbegeleiding in een groep of klas. De bijgevoegde
spelhandleiding beschrijft verscheidene werkvormen om met het spel aan de slag te gaan. Op
de website 'complimentenspel.nl' kan je ook nog extra downloads, ervaringen en tips lezen van
leerkrachten die het spel al gebruikten in de klas.
Complimentenspel: Autisme / Hoogendoorn,
Daphne; Ende, Manon. - Haastrecht:
Complimentenspel.nl, 2018. - 80 kaarten,
spelhandleiding. - ISBN: 9789082872613
Doelgroep: 5-14 jaar
URL: https://complimentenspel.nl
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 comp | Vindplaats
Turnhout: WEL 2.4.1 comp
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Het Complimentenspel: Autisme bevat 80 kaarten met complimenten en is speciaal ontworpen
voor kinderen met autisme. het helpt ouders, leerkrachten, begeleiders en kinderen om te
kijken naar de positieve kanten van kinderen met autisme. In onze samenleving ervaren veel
kinderen met autisme extra uitdagingen. Dit spel bevat daarom ook complimenten gericht op
de inzet om vaardigheden te leren. Elk compliment is een positief teken van aandacht,
erkenning en bevestiging. Door spelenderwijs met de complimenten aan de slag te gaan leren
kinderen om complimenten te geven, te ontvangen en op een vriendelijke manier met elkaar
in contact te zijn. Je kan het complimentenspel inzetten op individuele momenten met een kind
of met groepsbegeleiding in een groep of klas. Op de website 'complimentenspel.nl' kan je ook
nog extra ervaringen en tips lezen van leerkrachten die het spel al gebruikten in de klas.
Mindset gesprekskaarten / Luijer, Tamara; Mulderink, Barbara. - Huizen: Pica, 2019. handleiding, 44 kaarten. - ISBN: 9789492525543
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 QRcode die doorlinkt naar een online instructiefilmpje. Achteraan het boek vind je tot slot nog een
alfabetische overzichtslijst en enkele signalerings- en registratiebladen om doelgericht met de
spelen aan de slag te gaan in de klas..
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