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Welkom : onthaaltaal voor peuters en kleuters : memory / [s.n.]. - Averbode: 
Averbode, 2017. - 48 kaartjes, spelregels. - ISBN: 9782874388880: 6,00 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.2 welk | Vindplaats Turnhout: TAAl 1.2.2 
welk  

 
De methode Welkom is er voor peuters en kleuters van 2,5 tot 6 jaar die voor het eerst in aanraking 
komen met het Nederlands of die nog veel moeite hebben met onze taal. Met deze memory kunnen de 
kinderen de woorden die ze dagelijks in de klas gebruiken op een speelse manier herhalen en oefenen.  
 
 

Kijk mijn letter / Keuper-Makkink, Annie; Schubert, Dieter; Schubert, Ingrid. - 
Groningen: Dijkstra, [s.a.]. - [40] p.. - ISBN: 90-227-2520-0: 21,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 kijk | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.5 kijk  

 
Door samen in dit klank-letterboek te kijken naar letters en plaatjes en te luisteren 

naar klanken en rijmpjes ontdekt het kind al doende de relatie tussen letters en klanken.  
 
 

De klok rond / Baumann, Anne-Sophie; Langlois, Alex. - Leuven: Davidsfonds 
/Infodok, 2006. - [12] p.. - (Rond-om-rond). - ISBN: 90-76830-61-4. - ISBN: 90-
76830-67-3: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 rond | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.5 rond  

 
Een prentenboekje waarin alle aspecten van de tijd aan bod komen. Door aan de 

schijfjes te draaien, komen er uitdagende vragen en leuke weetjes tevoorschijn. Voor kleuters vanaf 5 
jaar.  

 
 

Speel je slim 1 : spel- en materialenmap / Cleve, Dorine. - Kalmthout: Abimo, 
2015. - 144 p.. - ISBN: 9789462343146: 65,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.10 spee | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.10 spee  

 
Dit pakket bevat kant-en-klaar spelmateriaal voor kleuters vanaf 3 jaar. Educatieve 
spellen in verschillende vormen om bepaalde vaardigheden te oefenen en te 
herhalen. Spelend leren! Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, motoriek, 

taalontwikkeling, denkontwikkeling en taakgerichtheid en concentratie. Deze spellen kunnen ook de 
hoeken verrijken of individueel gebruikt worden bij zorg, GON of buitengewoon onderwijs.  
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Speel je slim 2 : spel- en materialenmap / Cleve, Dorine. - Kalmthout: Abimo, 
2015. - 141 p.. - ISBN: 9789462343153: 65,00 EUR  
Doelgroep: 4-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.10 spee | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.10 spee  

 
Dit pakket bevat kant-en-klaar spelmateriaal voor kleuters vanaf 4 jaar. Educatieve 
spellen in verschillende vormen om bepaalde vaardigheden te oefenen en te 
herhalen. Spelend leren! Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, motoriek, 

taalontwikkeling, denkontwikkeling en taakgerichtheid en concentratie. Deze spellen kunnen ook de 
hoeken verrijken of individueel gebruikt worden bij zorg, GON of buitengewoon onderwijs.  
 
 

Speel je slim 3 : spel- en materialenmap / Cleve, Dorine. - Kalmthout: Abimo, 2015. 
- 136 p.. - ISBN: 9789462343160: 65,00 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.10 spee |Vindplaats Turnhout: TAAL 1.10 spee  

 
Dit pakket bevat kant-en-klaar spelmateriaal voor kleuters vanaf 5 jaar. Educatieve 
spellen in verschillende vormen om bepaalde vaardigheden te oefenen en te 
herhalen. Spelend leren! Er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, motoriek, 

taalontwikkeling, denkontwikkeling en taakgerichtheid en concentratie. Deze spellen kunnen ook de 
hoeken verrijken of individueel gebruikt worden bij zorg, GON of buitengewoon onderwijs.  
 
 

Der dicke fette Pfannkuchen / Heseler, Anne. - Münster: Coppenrath, 2006. - [20 
p.]. - ISBN: 9783815766477 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 dick | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 dick 

 
Een klassiek Duits volksverhaal over een dikke, vette pannenkoek die op de loop 

gaat.  
 

 

 
Groeiboek anderstalige nieuwkomers: zorg dragen voor anderstalige nieuwkomers 
in het basisonderwijs / Onderwijscentrum Brussel. - Brussel: Onderwijscentrum 
Brussel, 2016. - 95 p. + bijlagen 
Doelgroep: 3-18 jaar  
URL: https://goo.gl/4kjwSF 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.1 eena | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.1 eena  

 
Het Onderwijscentrum Brussel heeft vanuit haar intervisiewerking een handreiking ontwikkeld, met en 
voor leraren die werken met anderstalige nieuwkomers. Deze bundel leunt aan bij de vorming: 'Een 
Anderstalige Nieuwkomer? Oh(n)jee!' en kwam tot stand via de samenwerking tussen 
onderwijsondersteuners, leraren, deskundigen en externe partners. Het dient als 'draaiboek' en biedt 
steun aan iedereen die zorg wil dragen voor anderstalige nieuwkomers. De opbouw ervan volgt het 
proces dat een school doorloopt wanneer een anderstalige nieuwkomer zich aanmeldt. Na het 
algemeen wettelijk kader rond anderstalige nieuwkomers, wordt ingezoomd op de communicatie met 

https://goo.gl/4kjwSF
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de ouders en op de 'plaats' die de anderstalige nieuwkomer toegekend krijgt. Vervolgens komt de 
pedagogisch-didactische aanpak en ondersteuning aan bod.  

 
 

 
Lessuggesties bij het boek "De taart van Tamid" / Vanderstocken, Janique. - [S.l.]: Eigen 
beheer, [s.a.]. - veelv. gepag. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.1 wabl | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.1 taar  

 
Dit zijn lessuggesties bij het Wablieft-boek "De taart van Tamid". De lestips nemen het 
boekje als vertrekpunt, maar zijn heel divers. De bundel geeft tips voor interactieve 
werkvormen over thema's als wonen, winkelen, openbaar vervoer. Bij andere lestips 

wordt er gebruik gemaakt van methodieken als DILIT-luisteren, voorlezen met woordenestafette, DILIT-
lezen, samenlezen, RALFI-lezen, theaterlezen, ...  
 
 

Schoonmaakgids communicatie en attitude / Jaminé, Antoon; Van Bael,Steve. 
- [S.l.]: Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2014. - 23 p.. - 
(Schoonmaakgidsen): 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/efsTSK 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 schoo | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.4 
schoo  

 
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep van een huishoudhulp. Zij kunnen 
dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding, naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf 
rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over werkorganisatie.  
 
 

Schoonmaakgids ergonomisch schoonmaken / Jaminé, Antoon; Van 
Bael,Steve. - [S.l.]: Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2015. - 23 
p.. - (Schoonmaakgidsen): 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/efsTSK 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 schoo | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.8.4 schoo  

 
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep van een huishoudhulp. Zij kunnen 
dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding, naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf 
rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over ergonomisch werken.  
 
 
  

https://goo.gl/efsTSK
https://goo.gl/efsTSK
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Schoonmaakgids interieuronderhoud / Jaminé, Antoon; Van Bael,Steve. - 
[S.l.]: Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2014. - 27 p.. - 
(Schoonmaakgidsen): 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/efsTSK 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 schoo | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.8.4 schoo  

 
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep van een huishoudhulp. Zij kunnen 
dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding, naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf 
rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over interieuronderhoud.  
 
 

Schoonmaakgids productenkennis en veilig gebruik / Jaminé, Antoon; Van 
Bael,Steve. - [S.l.]: Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2014. - 27 p.. - 
(Schoonmaakgidsen): 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/efsTSK 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 schoo | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.4 

schoo  
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep van een huishoudhulp. Zij kunnen 
dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding, naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf 
rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over productenkennis en veilig gebruik.  
 
 

Schoonmaakgids sanitair onderhoud / Jaminé, Antoon; Van Bael,Steve. - 
[S.l.]: Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2014. - 23 p.. - 
(Schoonmaakgidsen): 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/efsTSK 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 schoo | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.8.4 schoo  

 
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep van een huishoudhulp. Zij kunnen 
dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding, naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf 
rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over sanitaironderhoud.  
 
 

Schoonmaakgids vloeronderhoud / Jaminé, Antoon; Van Bael,Steve. - 
[S.l.]: Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2014. - 35 p.. - 
(Schoonmaakgidsen): 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/efsTSK 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 schoo | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.8.4 schoo  

 
De schoonmaakgidsen behandelen alle basisthema's van het beroep van een huishoudhulp. Zij kunnen 
dan ook dienen als ondersteuning bij een opleiding, naslagwerk of zelfs bij campagnes vanuit uw bedrijf 
rond bepaalde thema's. Deze gids gaat over het reinigen van vloeren.  
  

https://goo.gl/efsTSK
https://goo.gl/efsTSK
https://goo.gl/efsTSK
https://goo.gl/efsTSK
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TPRS in één jaar! / Slavic, Ben. - Broek in Waterland: Arcos Publishers, 2017. - 136 p.. - 
ISBN: 9789490824150: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.1 TPRS | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.1 TPRS 

 
TPRS, ook bekend als TPR Storytelling, is een dynamische lesvorm voor het vreemde- 
en tweede-talenonderwijs. Verhalen en gesprekken in de doeltaal vormen in TPRS het 
middel om de leerlingen aansprekende begrijpelijke input te geven. Deze werkwijze 
stimuleert de creativiteit en spontane spreekvaardigheid van de leerlingen. De 

intensieve klassikale interactie bevordert daarnaast de sociale ontwikkeling en de vaardigheid zich in 
real-life situaties uit te drukken. Zowel beginnende als meerj ervaren TPRS-docenten vinden in dit boek 
een inspirerende verzameling technieken om taallessen nog levendiger, leuker en effectiever te maken.  
 
 

Geïllustreerd basis-woordenboek / Bogaerts, L.; De Bruycker, G.; Van 
Dyck, R. ; et al.. - Brugge: die Keure, 2002. - 496 [+16] p., met: ill.. - ISBN: 
90-6200-374-5: 20,00 euro  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 nede | Vindplaats Turnhout: TAAL 7 nede  

 
Een woordenboek gemaakt op maat van jongeren. Met een 

woordenbestand dat volledig aangepast is aan de klaspraktijk en aan de belangstellingssfeer en het 
taalgebruik van leerlingen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar in Vlaanderen. Bij de trefwoorden vindt men 
beknopte taalkundige gegevens (getal, genus, hoofdtijden van het werkwoord, uitspraak). Na de 
trefwoorden staan een beknopte verklaring in vlotte, begrijpelijke taal; veel synoniemen; lemma in 
voorbeeldzin. Moeilijk te verklaren woorden worden mede verduidelijkt door middel van illustraties.  
 
 
Geïllustreerd basis-woordenboek. Handleiding / Bogaerts, L.; De Bruycker, G.; Van Dyck, R. ; et al.. - 
Brugge: die Keure, 1997. - 87 p.. - ISBN: 90-5751-007-3: 7,50 euro  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 nede | Vindplaats Turnhout: TAAL 7 nede  
 
Met deze handleiding willen de auteurs verantwoording afleggen van hun aanpak bij de opbouw van 
het 'Geïllustreerd basis-woordenboek'. Daarnaast bieden ze de gebruikers, i.h.b. leerkrachten, een 
uitgebreid oefeningencurriculum waarmee ze de leerlingen tot een vlot en handzaam gebruik kunnen 
brengen.  
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Leerlingparticipatie : CEGO practicum Participerend onderwijs 2 / Heylen, Ludo; 
Bakkers, Erik; De Potter, Sara. - Averbode: CEGO Publishers, 2015. - 48 p.. - 
(Cegopracticum : participerend onderwijs; 2): 12,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 part |Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 part  

 
Dit boekje is deel van de trilogie Participerend onderwijs. De publicatie 
'Leerlingenparticipatie' gaat in op de structurele mogelijkheden om binnen klas- en 
schoolcontext kinderparticipatie uit te bouwen. De vraag hoe je kinderen kan 
betrekken bij de besluitvorming van wat er in de school gebeurt, krijgt hier een 

antwoord. In het eerste artikel, 'children's voices', wordt stilgestaan bij de verschillende redenen 
waarom het zo belangrijk is echt te luisteren naar kinderen. Het tweede artikel beschrijft verschillende 
vormen van leerlingenparticipatie. Nadien volgen vier praktijkgerichte artikels: over de verschillende 
manieren waarop participatie in de klas en school vorm kan krijgen, over formele en informele manieren 
om kinderen te bevragen, over het inspraakganzenbord, over het betrekken van kinderen bij de 
leerplandoelen.  
 
 

Recht op leuker lezen : verhalen uit de boomhut / Plan België. - Mechelen: Plantyn, 
2017. - 96 p.. - ISBN: 9781130141238: 24,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 rech | Vindplaats Turnhout: WBE 2.3 rech  

 
Meer dan 1.000 zes- tot twaalfjarige kinderen uit heel Vlaanderen namen deel aan 
een schrijfwedstrijd over kinderrechten, georganiseerd door Plan België en De 
Taalbende. In dit boek werden de meest ontroerende en grappige tekeningen, 

verhalen en gedichten over kinderrechten verzameld.  
 
 

Stella : ster van de zee / Dendooven, Gerda. - Amsterdam: Em. Querido's 
Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - prentenboek (45 p.) + lestips (20 p.). - ISBN: 978-
90-451-1939-7: 15,99 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: https://goo.gl/EohQHZ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.3 stel | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.3 stel  

 
Prentenboek voor kinderen vanaf zes jaar over de thema's adoptie en anders zijn. 

Het verhaal doet denken aan het lot van de huidige vluchtelingenkinderen die over zee in een vreemde 
wereld terechtkomen. Een visser en zijn vrouw vinden een klein meisje in hun netten. Ze beslissen om 
het kind te houden en noemen haar Stella Maris, Ster van de Zee. Na een tijdje komen ze erachter dat 
Stella anders is dan de andere kinderen. Met toegevoegde lessuggesties.  
 
 
  

https://goo.gl/EohQHZ
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China : katoen / Vandevoorde, Helga; De Koster, Bea. - Brussel: Studio 
Globo, 2018. - tijdschrift (17 p.) + kalenderfoto + oplossing werkbladen. - 
(Wereldreis; 2018/ 05) 
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-mei-2018 

Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN were | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.2 CHN were  
 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke maand 
zoomt Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis brengt ons 
naar de regio Xinjiang in het noordwesten van China en behandelt het thema katoen. Op de website 
van Studio Globo vind je de oplossingen bij de werkbladen, filmpjes (bio-katoen, mode-show met 
fairtrade t-shirts, verspreiding van pesticides door drones, katoenoogst, verwoestijning van de regio), 
foto's en prenten.  
 
 

India : beroepen / Vandevoorde, Helga; Mapela, Jean. - Brussel: Studio 
Globo, 2018. - interactieve powerpoint (online) + kalenderfoto + 
werkblad. - (Wereldreis; 2018/ 04) 
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-april-2018 

Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IND were | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.2 IND were  
 
Wereldreis is een mondiaal magazine dat bij de Wereldkalender van 11.11.11 hoort. Elke maand zoomt 
Wereldreis in op een land en een thema, uitgewerkt per graad. Deze Wereldreis brengt ons naar India. 
De interactieve powerpoint biedt activiteiten op maat van elke graad: een filmpje over het drukke leven 
aan het station van Mumbai, een spel om de diversiteit aan beroepen te leren kennen, een 
luisterverhaal, het leerpad 'deze Indiër werkt voor jou' over de directe relatie India-België en de open-
stoelmethode om over waardig werk te spreken. Met voor de leerkracht een steekkaart van India en 
lessuggesties.  
 
 

Samen over de grens : liedjesboek over migratie / Kets, Wim; Soeryanto, Anggita. - 
Kalmthout: Abimo, 2017. - 60 p.. - ISBN: 978-94-6234-633-8: 17,95 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 same | Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 same  

 
Dit boek bevat 13 liedjes over migratie en vluchten. De liedjes zijn voorzien van 

partituur en illustraties en aangevuld met tips voor activiteiten, vragen, wist-je datjes en getuigenissen 
op maat van kleuters en lagere schoolkinderen.  
 
 

Moestuinkalender / David, Lieven; Mme Zsazsa. - Berchem: Velt vzw, 2018. - 95 p.. - 
ISBN: 9789492907004: 5,00 EUR  
Doelgroep: 7+   
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 moes | Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 moes  

 
In deze kalender vind je een overzicht van wat je het hele jaar door kunt zaaien en 
planten in de moestuin. Ook handige moestuintips, inspiratie om nateelten en 
tussenteelten te kweken en heel veel gewassen en diverse zaai- en plantdata per 

gewas.  

 

https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-mei-2018
https://www.studioglobo.be/nl/wereldreis/wereldreis-april-2018
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Groei mee met Cas en Lisa : relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters 
- 1e kleuterklas / Kerremans, Julie; Pottie, Marjolein. - Averbode: Altiora, 2015. - 
map (veelv. gepag.), prentenboek (29 p.), 22 praatplaten, 2 handpoppen. - ISBN: 
978-90-317-3963-9: 55,00 EUR (handleiding); 19,95 EUR (prentenboek); 59,00 EUR 
(praatplaten); 49,00 EUR (poppenset)  
Doelgroep: 2-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 groe | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 groe  

 
'Groei mee met Cas en Lisa' helpt kleuters te groeien in hun communicatievaardigheden, hun 
zelfvertrouwen en hun empathisch vermogen. Een persoonlijke map, die de kleuters gaandeweg 
aanleggen, stimuleert de samenwerking met de ouders. Het is een kant-en-klaar pakket met 
mogelijkheid tot veel eigen inbreng. De methode bestaat uit tien maandthema's die in willekeurige 
volgorde kunnen aangebracht worden. Voor elke kleuterklas is er een handleiding met activiteiten, een 
prentenboek, praatplaten, een set handpoppen en een speldoos.  
 
 

Groei mee met Cas en Lisa : relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters 
- 2e kleuterklas / Kerremans, Julie; Pottie, Marjolein. - Averbode: Altiora, 2015. - 
map (veelv. gepag.), prentenboek (29 p.), 22 praatplaten, 2 handpoppen. - ISBN: 
9789031739646. - ISBN: 978-90-317-3961-5. - ISBN: 978-90-317-3967-7: 55,00 EUR 
(handleiding); 19,95 EUR (prentenboek); 59,00 EUR (praatplaten): 49,00 EUR 
(poppenset)  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 groe |Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 groe  

 
'Groei mee met Cas en Lisa' helpt kleuters te groeien in hun communicatievaardigheden, hun 
zelfvertrouwen en hun empathisch vermogen. Een persoonlijke map, die de kleuters gaandeweg 
aanleggen, stimuleert de samenwerking met de ouders. Het is een kant-en-klaar pakket met 
mogelijkheid tot veel eigen inbreng. De methode bestaat uit tien maandthema's die in willekeurige 
volgorde kunnen aangebracht worden. Voor elke kleuterklas is er een handleiding met activiteiten, een 
prentenboek, praatplaten, een set handpoppen en een speldoos.  
 
 

Groei mee met Cas en Lisa : relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters 
- 3e kleuterklas / Kerremans, Julie; Pottie, Marjolein. - Averbode: Altiora, 2015. - 
map (veelv. gepag.), prentenboek (29 p.), 22 praatplaten. - ISBN: 9789031739653. - 
ISBN: 9789031739622. - ISBN: 978-90-317-3968-4: 55,00 EUR (handleiding); 19,95 
EUR (prentenboek); 59,00 EUR (praatplaten)  
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 groe | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 groe  

 
'Groei mee met Cas en Lisa' helpt kleuters te groeien in hun communicatievaardigheden, hun 
zelfvertrouwen en hun empathisch vermogen. Een persoonlijke map, die de kleuters gaandeweg 
aanleggen, stimuleert de samenwerking met de ouders. Het is een kant-en-klaar pakket met 
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mogelijkheid tot veel eigen inbreng. De methode bestaat uit tien maandthema's die in willekeurige 
volgorde kunnen aangebracht worden. Voor elke kleuterklas is er een handleiding met activiteiten, een 
prentenboek, praatplaten, een set handpoppen en een speldoos.  
 

 
Kinderen en hun sociale talenten - 2e kleuterklas / van Voorst van Beest, Kitty; van 
Bokkem, Martine; Verlinden, Sylvie. - Averbode: Altiora Averbode, 2007. - 80 + 88 
p., bevat: handleiding, 88 activiteitenbladen, 8 prenten. - ISBN: 978-90-317-2493-
2: 100,00 euro  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 kind  

 
Met deze activiteitenmap kan planmatig gewerkt worden aan de sociale 

competentie van kinderen uit de 2e kleuterklas. De lessen zijn gestructureerd opgezet en ze behandelen 
alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. Elke les beslaat een periode van twee 
weken, waarin er in en buiten de les aandacht besteed wordt aan het onderwerp. De ringmap bevat 
een handleiding met een uiteenzetting over de visie en de werking van de methode; een overzicht van 
de lesopbouw met daarbij telkens vermelding van categorie, onderwerp, context, tijd en werkvormen, 
ontwikkelings- en leerplandoelen. Achteraan in de handleiding vindt men voorbeeldbrieven om de 
ouders over de lessen te informeren. Daarna volgen 20 uitgewerkte lessen met een vaste opbouw. De 
lesgever kan zelf de volgorde van de lessen bepalen, in overeenstemming met de behoeften van de 
groep. De map bevat ook pictogramkaarten die de acht gedragscategorieën voorstellen waaruit sociaal 
competent gedrag bestaat. 
 
 

Kinderen en hun sociale talenten - 3e kleuterklas / van Voorst van Beest, Kitty; van 
Bokkem, Martine; Verlinden, Sylvie. - Averbode: Altiora Averbode, 2007. - 80 + 80 
p., bevat: handleiding, 80 activiteitenbladen, 8 prenten. - ISBN: 978-90-317-2494-
9: 100,00 euro  
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 kind  

 
Met deze activiteitenmap kan planmatig gewerkt worden aan de sociale 

competentie van kinderen uit de 3e kleuterklas. De lessen zijn gestructureerd opgezet en ze behandelen 
alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. Elke les beslaat een periode van twee 
weken, waarin er in en buiten de les aandacht besteed wordt aan het onderwerp. De ringmap bevat 
een handleiding met een uiteenzetting over de visie en de werking van de methode; een overzicht van 
de lesopbouw met daarbij telkens vermelding van categorie, onderwerp, context, tijd en werkvormen, 
ontwikkelings- en leerplandoelen. Achteraan in de handleiding vindt men voorbeeldbrieven om de 
ouders over de lessen te informeren. Daarna volgen 20 uitgewerkte lessen met een vaste opbouw. De 
lesgever kan zelf de volgorde van de lessen bepalen, in overeenstemming met de behoeften van de 
groep. De map bevat ook pictogramkaarten die de acht gedragscategorieën voorstellen waaruit sociaal 
competent gedrag bestaat.  
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Peuteryogakaarten / Purperhart, Ellen; van Amelsfort, Barbara. - 
Utrecht: Ankh-Hermes, 2017. - 52 kaarten (waarvan 4 
instructiekaarten). - ISBN: 9789020214338: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.3.4 peut  

 
Met deze kaarten leren kinderen vanaf 2,5 jaar, onder begeleiding 

van een volwassene, op een speelse manier verschillende yoga-houdingen aan te nemen. Het is een 
leuke manier om de coördinatie, de concentratie, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen te 
vergroten. Bovendien helpt yoga bij het vinden van rust en ontspanning. Op de kaarten worden liedjes 
en prentenboeken genoemd die aansluiten bij de oefening. In de gebruiksaanwijzing vind je ook 
suggesties voor "yoga avonturen" rond bepaalde thema's.  

 

 
GC Communicatie- en ontmoetingskit 1e graad / [s.n.]. - Averbode: Altiora, 2016. - 
handleiding, 4 gevoelsmaskers, 16 gevoelenskaarten, 16 behoeftekaarten, A2 
gevoelensposter, A2 behoefteposter, 2 stokpoppen met opzetvoet. - ISBN: 
9789031741625: 42.00 EUR  
Doelgroep: 5-7 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 comm | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 comm  

 
De communicatie- en ontmoetingskit bevat flexibele en kindvriendelijke materialen 
om rond conflicten, weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te 

werken. Het is een hulpmiddel om kinderen op een gepaste manier met elkaar te leren omgaan, en met 
elkaar en volwassenen te communiceren. Het is gebaseerd op de principes van Geweldloze 
Commmunicatie van psycholoog Marshall Rosenberg. Aangevuld met de handpoppen kan je kinderen 
vertrouwd maken met deze principes.  
 
 

GC Communicatie- en ontmoetingskit 2e graad / [s.n.]. - Averbode: Altiora, 2016. 
- handleiding, 32 gevoelenskaarten, 32 behoeftekaarten, A2 gevoelensposter, 
A2 behoefteposter, A2 poster stappenplan: 39.00 EUR  
Doelgroep: 7-9 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 comm | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 
comm  

 
De communicatie- en ontmoetingskit bevat flexibele en kindvriendelijke 
materialen om rond conflicten, weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, 

behoeften te werken. Het is een hulpmiddel om kinderen op een gepaste manier met elkaar te leren 
omgaan, en met elkaar en volwassenen te communiceren. Het is gebaseerd op de principes van 
Geweldloze Commmunicatie van psycholoog Marshall Rosenberg. Aangevuld met de handpoppen kan 
je kinderen vertrouwd maken met deze principes.  
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GC Communicatie- en ontmoetingskit 3e graad / [s.n.]. - Averbode: Altiora, 
2016. - handleiding, 14 vloermatjes (A4), 48 gevoelenskaarten, 48 
behoeftekaarten. - ISBN: 978-90-317-4191-5: 49.00 EUR  
Doelgroep: 9-10 jaar 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 comm | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 
comm  

 
De communicatie- en ontmoetingskit bevat flexibele en kindvriendelijke materialen om rond conflicten, 
weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften te werken. Het is een hulpmiddel om kinderen op 
een gepaste manier met elkaar te leren omgaan, en met elkaar en volwassenen te communiceren. Het 
is gebaseerd op de principes van Geweldloze Commmunicatie van psycholoog Marshall Rosenberg. 
Aangevuld met de handpoppen kan je kinderen vertrouwd maken met deze principes.  
 
 

GC Luisteren en spreken vanuit het hart - posterset / [s.n.]. - Averbode: Altiora, 2016. 
- koker met 7 posters 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 luis | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 luis  

 
Met deze 7 posters kan gewerkt worden rond Verbindende Communicatie en 
Geweldloze Communicatie met kinderen van 6 tot 12 jaar. Ze kunnen ingezet worden 
samen met de GC communicatie- en ontmoetingskits en poppenset - Geweldloze 

Communicatie.  
 
 

Denken en voelen / van Bijsterveld, Sandra. - Drachten: Eduforce, 2016. - 62 p.. - 
ISBN: 9789491510076 
Doelgroep: 9-10 jaar 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 denk | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 denk  

 
Dit werkboek gaat over het omgaan met gedachten en gevoelens. Aan de orde 
komen onder andere positief denken, relativeren en de invloed van je eigen 
stemming en die van anderen. Blokken tekst worden afgewisseld door opdrachten. 
Aan het einde van elke paragraaf wordt datgene wat in de tekst is behandeld in de 

praktijk toegepast door middel van een individuele opdracht en een groepsopdracht. Afhankelijk van de 
beschikbare tijd en de gewenste werkvorm kan er ook voor worden gekozen alleen de individuele 
opdracht of alleen de groepsopdracht te doen. Het werkboek is erop gericht om leerlingen zelfstandig 
te laten werken. Achter in het werkboek staan wel nog suggesties waarmee dieper op het thema kan 
worden ingegaan. In de lijst met suggesties staan boeken, spellen en activiteiten. Voor deze opdrachten 
is wel vaak extra materiaal nodig.  
 
 

Kinderen en hun sociale talenten - 1e leerjaar / van Voorst, Kitty ; van Bokkem, 
Martine. - Averbode: Altiora Averbode, 2007. - handleiding 80 p., activiteiten 80 p., 
20 gedragskaartjes. - ISBN: 978-90-317-2495-6: 90,80 EUR  
Doelgroep: 5-7 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Kinderen en hun sociale talenten is een methode om planmatig te werken aan de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen, vanaf de 2e kleuterklas tot 

het 6e leerjaar. Deze activiteitenmap is bedoeld voor het eerste leerjaar. De lessen zijn gestructureerd 
opgezet en ze behandelen alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. Elke les 
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beslaat een periode van twee weken, waarin er in en buiten de les aandacht besteed wordt aan het 
onderwerp. De ringmap bevat een handleiding met een uiteenzetting over de visie en de werking van 
de methode; een overzicht van de lesopbouw met daarbij telkens vermelding van categorie, onderwerp, 
context, tijd en werkvormen, ontwikkelings- en leerplandoelen. Daarna volgen 20 uitgewerkte lessen 
met een vaste opbouw. De lesgever kan zelf de volgorde van de lessen bepalen, in overeenstemming 
met de behoeften van de groep. De map bevat ook gedragskaartjes om het onderwerp dat aan bod 
komt of de gedragscategorie die centraal staat zichtbaar te maken in de klas.  
 
 

Kinderen en hun sociale talenten - 2e leerjaar / van Voorst, Kitty ; van Bokkem, 
Martine. - Averbode: Altiora Averbode, 2007. - handleiding 80 p., activiteitenbladen 
79 p., 18 gedragskaartjes. - ISBN: 978-90-317-2496-3: 90,80 EUR  
Doelgroep: 7-9 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Kinderen en hun sociale talenten is een methode om planmatig te werken aan de 

ontwikkeling van de sociale vaardigheden van kinderen, vanaf de 2e kleuterklas tot het 6e leerjaar. Deze 
activiteitenmap is bedoeld voor het tweede leerjaar. De lessen zijn gestructureerd opgezet en ze 
behandelen alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. Elke les beslaat een 
periode van twee weken, waarin er in en buiten de les aandacht besteed wordt aan het onderwerp. De 
ringmap bevat een handleiding met een uiteenzetting over de visie en de werking van de methode; een 
overzicht van de lesopbouw met daarbij telkens vermelding van categorie, onderwerp, context, tijd en 
werkvormen, ontwikkelings- en leerplandoelen. Daarna volgen 20 uitgewerkte lessen met een vaste 
opbouw. De lesgever kan zelf de volgorde van de lessen bepalen, in overeenstemming met de behoeften 
van de groep. De map bevat ook gedragskaartjes om het onderwerp dat aan bod komt of de 
gedragscategorie die centraal staat zichtbaar te maken in de klas.  
 
 

Kinderen en hun sociale talenten - 3e leerjaar / van Voorst van Beest, Kitty; van 
Bokkem, Martine. - Averbode: Averbode, 2007. - handleiding (80 p.) + 
activiteitenmap (88 p.) + 20 kaarten gedragscategorieën. - ISBN: 978-90-317-2493-
2: 125,00 EUR  
Doelgroep: 8-9 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Met deze activiteitenmap kan planmatig gewerkt worden aan de sociale 

competentie van kinderen van het 3e leerjaar. In twintig lessen komen alle aspecten van sociale 
competentie aan bod: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, 
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. Elke les beslaat een 
periode van twee weken waarin in en buiten de les aandacht wordt besteed aan het onderwerp. De 
lessen zijn interactief van opzet. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen 
zoals rollenspel, klas- of kringgesprek, creatief schrijven, spel.  
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Kinderen en hun sociale talenten - 4e leerjaar / van Voorst van Beest, Kitty; van 
Bokkem, Martine. - Averbode: Averbode, 2007. - handleiding (80 p.) + 
activiteitenmap (88 p.) + 20 kaarten gedragscategorieën. - ISBN: 978-90-317-2493-
2: 125,00 EUR  
Doelgroep: 9-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Met deze activiteitenmap kan planmatig gewerkt worden aan de sociale 

competentie van kinderen van het 4e leerjaar. In twintig lessen komen alle aspecten van sociale 
competentie aan bod: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, 
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. Elke les beslaat een 
periode van twee weken waarin in en buiten de les aandacht wordt besteed aan het onderwerp. De 
lessen zijn interactief van opzet. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen 
zoals rollenspel, klas- of kringgesprek, creatief schrijven, spel.  
 
 

Kinderen en hun sociale talenten - 5e leerjaar / van Voorst van Beest, Kitty; van 
Bokkem, Martine. - Averbode: Averbode, 2007. - handleiding (80 p.) + 
activiteitenmap (88 p.) + 18 kaarten gedragscategorieën. - ISBN: 978-90-317-
2493-2: 125,00 EUR  
Doelgroep: 10-11 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Met deze activiteitenmap kan planmatig gewerkt worden aan de sociale 

competentie van kinderen van het 5e leerjaar. In twintig lessen komen alle aspecten van sociale 
competentie aan bod: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, 
jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. Elke les beslaat een 
periode van twee weken waarin in en buiten de les aandacht wordt besteed aan het onderwerp. De 
lessen zijn interactief van opzet. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen 
zoals rollenspel, klas- of kringgesprek, creatief schrijven, spel.  
 
 

Kinderen en hun sociale talenten - 6e leerjaar / van Voorst van Beest, Kitty; van 
Bokkem, Martine. - Averbode: Averbode, 2007. - handleiding (80 p.) + 
activiteitenmap (88 p.) + 20 kaarten gedragscategorieën. - ISBN: 978-90-317-2493-2: 
125,00 EUR  
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 kind  

 
Met deze activiteitenmap kan planmatig gewerkt worden aan de sociale competentie van kinderen van 
het 6e leerjaar. In twintig lessen komen alle aspecten van sociale competentie aan bod: ervaringen 
delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, 
opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie. Elke les beslaat een periode van twee weken waarin in en 
buiten de les aandacht wordt besteed aan het onderwerp. De lessen zijn interactief van opzet. Er wordt 
gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen zoals rollenspel, klas- of kringgesprek, 
creatief schrijven, spel.  
 
 
  



16 
 

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
mei - juni 2018 
 

Mijn lichaam is goed!: Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO / 
Magits, Wannes; Verhetsel, Lies. - Antwerpen: Sensoa vzw, 2016. - 5 p. 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 mijn | Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 mijn  
Deze lesbrief rond lichaamsbeeld voor de laatste graad basisonderwijs werd 
ontwikkeld naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels 2016. De 

lesbrief bevat verschillende oefeningen, inclusief voorbeeldvragen voor de nabespreking. Je kan de 
lesbrief ook online downloaden: https://goo.gl/5wT1rZ. 
 
 

2018 - 2019 Eerste jaar secundair: kalender / Schoofs, Bart. - [S.l.]: 
Klasse, 2018. 
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.1 eers | Vindplaats Turnhout: WEL 
2.5.1 eers  

 
Deze kalender helpt tieners (en hun ouders) zelfzeker starten op bij de overgang van basis naar 
secundair. In de kalender vind je onder meer:stickers voor tiener- en gezinsactiviteitenwat een 
leerlingenbegeleider, klastitularis doetexamen- en studieadviestips: wat kan op de speelplaats en op 
sociale media?  
 
 

Zeppelin: Muzische conceptkaarten : didactische set boordevol inspiratie om 
muzische activiteiten te verzinnen / Crul, Koen; Vandekerckhove, Simon. - Sint-
Niklaas: Abimo, 2015. - handleiding, 204 kaarten, 40 jetons. - ISBN: 978-90-289-
8238-3: 32,50 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.4 zepp | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.4 zepp  

 
Deze set bevat inspirerende kaarten die ideeën opleveren voor boeiende 
activiteiten in drama, beeld, muziek en dans. Je kunt er zowel individueel als in 

groep mee aan de slag. Individueel kun je per muzisch domein kaarten combineren. Voor teams is er 
het conceptspel en vijf andere speelse methodieken voor het verzinnen van concepten, en een 
integratiespel als afsluiter. Bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs (in opleiding) en begeleiders van 
kunstzinnige leerprojecten.  
 
 

Groeikaarten / Corstiaans, Inge; Raeijmakers, Floor; Snijder, Lonneke. - s.l: 
Platform Mindset, 2017. - 45 kaarten: 19,95 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
URL: http://platformmindset.nl/downloads/ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 groe | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 
groe  

 
Met deze groeikaarten kan je met kinderen oefenen in het denken met een groeimindset. Dit kan in de 
klas, tijdens coaching of thuis. De kaartjes kunnen op verschillende manieren gebruikt worden: in een 
gesprek, in duo's, met een Kaart van de week voor de hele klas of voor iedere leerling een toepasselijke 
kaart, enz. De kaartenset bestaat uit een doosje met 45 kaarten met vragen of opdrachten die 
uitnodigen om je mindset onder de loep te nemen. Op de website van Platform Mindset vind je ook nog 
aanvullend en gratis downloadbaar materiaal zoals tips, posters en meetinstrumenten.  
 

https://goo.gl/5wT1rZ
http://platformmindset.nl/downloads/
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PS:{P,O)->{l,p,r,w,...} : een andere kijk op (onder)presteren / De Boer, Esther; van 
Kordelaar, Nathalie; Althuizen, Mariken. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2016. - 156 
p.. - ISBN: 978-90-8850-701-4: 19.90 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 pspo | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 pspo  

 
Onderpresteren betekent in de huidige maatschappij feitelijk niets anders dan dat je 
niet doet wat andere mensen vinden dat je zou moeten doen omdat je dat kunt. 

Onderpresteren is niet voorbehouden aan hoogbegaafden, maar de kans op onderpresteren neemt wel 
toe naarmate de intelligentie toeneemt. De auteurs willen met dit boek een bijdrage leveren aan een 
cultuuromslag in ons onderwijs en onze opvoeding: Als presteren gekoppeld wordt aan ieders 
individuele ontwikkeling en succes gedefinieerd wordt ten opzichte van zelf gestelde doelen is er geen 
sprake meer van onderpresteren. Op basis van wetenschappelijke inzichten, eigen ervaringen en die 
van anderen, laat dit boek zien wat er nodig is om kinderen, jongeren en volwassenen in hun kracht en 
waarde te laten. Zo kunnen ze bewust kiezen wat voor hen 'prestatie' en 'succes' betekent.  

 

 
 

Kind in beeld: Gezinsplanning / Kind & Gezin. - Brussel: Kind & Gezin, 2017. 
Doelgroep: 15+  
URL: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-gezinsplanning 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 kind | Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 kind  

 
In Kind in Beeld wordt een minimum aan taal gebruikt om boodschappen ook 
toegankelijk te maken voor die gesprekken waar taal een drempel is. Deze publicatie 

ondersteunt het gesprek tussen cliënt en hulpverlener over gezinsplanning. Het materiaal is echter ook 
geschikt voor gesprekken over contraceptie in andere contexten, bv. het onderwijs.  

  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kind-in-beeld-gezinsplanning
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Mijn kind gaat naar de kleuterklas: startersboek voor ouders / Gabriels, Ann; 
Santermans, Mieke; Vanbuel, Veerle...[et al.]. - Brussel: Ministerie van 
Onderwijs en Vorming, 2012. - boekje 44 p., kijklijst, stickervel, A4-vertelplaat 
met pion en instructiekaart, vertalingen (Arabisch, Engels, Frans, Kroatisch, 
Pools, Russisch, Spaans, Turks) 
Doelgroep: 3-4 jaar  

URL: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/starterspakket-naar-de-kleuterklas-2 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.2.1 star | Vindplaats Turnhout: pa 8.2.1 star  
 
Dit starterspakket is bedoeld voor ouders met een peuter die voor het eerst naar school gaat. Het pakket 
bevat een informatieboekje in toegankelijke taal waarin ouders kunnen lezen hoe ze hun kind het best 
op de kleuterschool voorbereiden, hoe een dag in de kleuterklas eruit ziet, hoeveel het kost om naar 
school te gaan, enz... Een kleurrijke vertelplaat spoort ouders aan om met hun kleuter over de voorbije 
dag in de klas te praten. In het pakket zitten ook een kijklijst voor het oudercontact en stickers met 
boodschappen voor de leraar. De basisboodschappen uit het starterspakket zijn vertaald in negen talen. 
Elke ouder van een nieuwe kleuter ontvangt het pakket via de school.  

 

 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/starterspakket-naar-de-kleuterklas-2
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GO! waardenboek / GO! communicatiedienst. - Brussel: Uitgeverij Politeia nv, 
2016. - 78 p.. - ISBN: 9782509029126 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 waar | Vindplaats Turnhout: ro 1 waar  

 
Elke samenleving heeft nood aan een waardenkader. Het GO! wil dat kader 
bewust mee vormgeven in zijn onderwijs. In 2 onderzoeken in 2011 en 2015 
onderzocht het gemeenschapsonderwijs daarom volgende vraaf: "Wat zijn de 

kernwaarden van het GO! en hoe kunnen we die in de dagelijkse praktijk toepassen?". Het GO! 
waardenboek is het resultaat van beide onderzoeken en vertaalt het pedagogisch project naar 23 
waarden die kenmerkend zijn voor het onderwijs van het GO! vandaag en in de toekomst. Het beschrijft 
ook de aan elke waarde verbonden attitudes en handelingen voor directeurs, leerkrachten, leerlingen 
en ouders, en biedt praktische tips om er op school mee aan de slag te gaan. De zes kernwaarden die 
aan bod komen zijn: respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid/eerlijkheid, openheid, betrokkenheid, 
engagement. De andere waarden zijn: ambitie, creatief, democratisch, innovatief, leergierig, leerplezier, 
mondig, ondernemend, onderzoekend, positief kritisch, samenwerken, sociaal, verantwoordelijk, 
verdraagzaam, wereldburger, zelfstandig, zelfvertrouwen.  
 
 

Gedrag in uitvoering : over executieve functies bij kinderen en pubers / Smidts, Diana; 
Huizinga, Mariëtte. - Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2017. - 157 p.. - ISBN: 978-90-
5712-443-3: 19,95 EUR  
Vindplaats Turnhout: ro 6 gedr  

 
Executieve functies zijn denkprocessen in de hersenen die ervoor zorgen dat we ons 
gedrag in goede banen kunnen leiden. Bij kinderen zijn ze nodig voor alledaagse 

activiteiten, van het aankleden tot het plannen van huiswerk. Gedrag in uitvoering richt zich op het 
ondersteunen en trainen van executieve functies bij kinderen en jongeren in het dagelijks leven, thuis 
en op school. Deze tweede, geheel geactualiseerde editie van dit succesvolle boek bevat voorbeelden 
uit het dagelijks leven van kinderen tussen de 3 en 17 jaar, maar ook inzichten en tips voor ouders, 
leerkrachten en jongeren voor het versterken van executieve functies.  
 
 

Spiegelschrift voor de beginnende leraar : samen op weg in onze school / Belmans, 
Lies; Luyten, An. - Antwerpen: Garant, 2014. - handleiding (78 p.); werkboek (46 
p.). - ISBN: 978-90-441-3188-8. - ISBN: 978-90-441-3206-9: 14,00 EUR 
(handleiding); 8,00 EUR (werkboek)  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 spie | Vindplaats Turnhout: ro 6 spie 

 
'Spiegelschrift' is bedoeld ter ondersteuning van een coachingtraject voor 
beginnende leraren. Het biedt reflectie-opdrachten aan als aanzet tot een echt 
gesprek tussen de mentor en de beginnende leraar. De oefeningen in het werkboek 

helpen stil te staan bij de taken en gevoelens van de leraar, het omgaan met collega's en de 
schoolcultuur. De oefeningen zijn niet enkel gericht op het groeiproces van de beginnende leraar, maar 
bieden de kans om alles in 'spiegelschrift' te bekijken zodat de mentor-coach en de school worden 
aangezet tot verbreding. In de handleiding voor de mentor-coach staan concrete tips rond het 
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uitbouwen van een coachingtraject. Daarnaast bevat ze achtergrondinformatie die de aangereikte 
oefeningen in het werkboek kaderen binnen het theoretische discours. Elke oefening bevat ook extra 
materiaal om ze verder uit te diepen. Dit biedt de mentor-coach de kans om een coachingtraject op 
maat uit te stippelen.  
 
 

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs 
op school / Veekmans, Kristof; Gombeer, Tessa; Bernaert, Ilse. - Brussel: VAD, 
2014. - 55 p.: 7,50 euro  
URL: http://www.vad.be/materialen/detail/juridische-handvatten-voor-het-
gebruik-en-misbruik-van-alcohol-en-andere-drugs-op-school  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van 
het wettelijk kader. Veranderingen in de wetgeving, o.a. het decreet betreffende 
het stelsel van leren en werken, het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende 

het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding en de Collectieve 
arbeidsovereenkomst vroegen om een actualisering van de publicatie. De informatie over de wetgeving, 
burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zwijgplicht, zwijgrecht, de school als privaat domein, 
drugcontroles, ... vormt al sinds de eerste editie het hart van dit naslagwerk. In de loop van de tijd 
werden specifieke aanvullingen gemaakt rond orde- en tuchtmaatregelen in het deeltijds onderwijs, de 
grenzen van begeleidingscontracten, communicatie van en naar de werkgever van de leerling. 

http://www.vad.be/materialen/detail/juridische-handvatten-voor-het-gebruik-en-misbruik-van-alcohol-en-andere-drugs-op-school
http://www.vad.be/materialen/detail/juridische-handvatten-voor-het-gebruik-en-misbruik-van-alcohol-en-andere-drugs-op-school

