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Krachtig leren, cognitief neurowetenschappelijk benaderd / Van Camp, Tinne; Tijtgat, 
Pieter; Vloeberghs, Lijne; Dammekens, Els; Lafosse, Christophe; De Smedt, Bert. - 
Leuven: Acco, 2015. - 107 p.. - (Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek). - 
ISBN: 978-94-6292-179-5: 18,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 1 krac  
Vindplaats Turnhout: dg 1 krac 

 
Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige 
onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en efficiënt mogelijk 

tot leren brengen? Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve 
neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen.   Onderwijspractici vinden in dit boek ook 
nieuwe handvatten voor de uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee 
leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken 
van effectief leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat 
(differentiatie) en (inter)actief leren. Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander 
neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde. 
  

NT2-cahier taalkit voor docenten : alles wat een NT-docent wil weten over taal / Verboog, 
Margreet. -  Amsterdam: Boom, 2019. - 87 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 978-90-5875-695-4: 
14,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 2 nt2-c  
Vindplaats Turnhout: dg 2 nt2-c 

  
De taalkit voor docenten biedt een basis aan de NT2-leerkracht in verband met de 
taalverwerving. In dit deel van de NT2-cahiers beschrijft de auteur de eerste- en 
tweedstaalverwerving, de functie, inhoud en vorm van taal, taalvariatie en taalverandering. 

 
Duidelijk Nederlands op school: hoe communiceer je met 
ouders? Tips voor Nederlandstalige secundaire scholen in 
Brussel / Huis van het Nederlands Brussel. - Brussel: Huis van 
het Nederlands Brussel, 2019. - 88 p. 
URL: https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-
bedrijven-organisaties-en-scholen-
landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-
duidelijk-nederlands-op-school  
Vindplaats Antwerpen: dg 6 duid  

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

https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school
https://www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlandsvoorouders/scholen/gidsen-duidelijk-nederlands-op-school
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 De vliegtuigklas : naar sterk taalonderwijs op de basisschool / Frijns, Carolien. - 
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2019. - 200 p.. - ISBN: 978-94-6337-156-8: 30,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 vlie | Vindplaats Turnhout: ro 3 vlie 

  
De toenemende diversiteit stelt scholen op de proef. Hoe kunnen we anderstalige 
kinderen het best helpen met het leren van Nederlands? Hoe ziet een krachtige 
taalleeromgeving eruit? Kan een school meer een thuis worden, een "woonkamerschool' 
als het ware, om taal maximaal te stimuleren? En hoe pakken we dat aan? De vliegtuigklas 
is een literair-professionele gids over taal en onderwijs. Dit boek brengt twee werelden 

samen: literatuur en wetenschap. Want alleen kunnen ze veel, maar samen kunnen ze meer. De literaire 
vondsten bestaan uit miniaturen over het anderstalige basisschoolkind, diens ouders en leerkrachten. We 
zitten in woonkamers van Turkse gezinnen in Vlaanderen, drinken koffie in leraarskamers op verschillende 
basisscholen en duiken in dromen. De wetenschappelijke vondsten gaan over taal leren, meertaligheid en 
ouderparticipatie. We leren van helder gebrachte inzichten uit internationaal onderzoek, doorspekt met 
praktijkvoorbeelden en concrete ideeën voor de onderwijspraktijk. 
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 The fishing rod / Smans, Gitt. - [S.l.]: De verhalenweverij, 2019.. - ISBN: 
9781234567897: 18,00  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 heng | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 
heng 

 
Varken wil gaan vissen. Hij zoekt zijn hengel op zolder. Konijn helpt hem. De zolder 
ligt vol oude spullen. Wat zullen ze daarmee doen? Dit boek is een product van 
de Verhalenweverij. (www.verhalenweverij.be) De Verhalenweverij maakt 

meertalige boeken met als doel leesplezier te bevorderen bij kinderen uit kansengroepen. 

 
 Hoeveel talen spreek jij? : wat je altijd al wilde weten over meertaligheid / 
Orioni, Marinella; Miltenberg, Sanne. - Amsterdam: Niño, 2019. - 88 p.. - ISBN: 
978-90-8560-067-1: 17,00 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 hoev | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.1 
hoev 

  
Lees- en doeboek over meertaligheid voor kinderen vanaf 9 jaar, leerkrachten en 
ouders. Op heldere en speelse manier wordt uitgelegd wat meertaligheid is, hoe 

kinderen meertalig opgroeien en hoe meertaligen functioneren. Verhalen, theorie, praktijk, tips en 
opdrachten wisselen elkaar af. Achterin het boek staan verwijzingen naar boeken en websites voor nog meer 
informatie over meertaligheid en meertalig opgroeien.  
 

Using multilingual approaches: moving from theory to practice. A 
resource book of strategies, activities and  projects for the 
classroom / Heugh, Kathleen; French, Mei; Armitage, Janet; Taylor-
Leech; Billinghurst, Necia; Ollerhead, Sue. - London: British 
Council, 2019. - 142 p.. - ISBN: 9780863559587 
Doelgroep: 7-16 jaar  
URL: https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-
multilingual-approaches-moving-theory-practice  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 usin | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 2.12.1 usin 

  
Dit boek biedt een overzicht van relevant onderzoek ivm het leren van talen in meertalige context én biedt 
kant-en-klare praktijkvoorbeelden van het gebruik van meertaligheid in de klas. Het is speciaal ontworpen om 
leraren te ondersteunen die Engels onderwijzen en voor leraren die Engels als instructietaal gebruiken in 
klassen met studenten in taalkundig diverse en taalarme gemeenschappen. De publicatie bestaat uit drie 
hoofdonderdelen: Een gids met relevante onderzoeksresultaten, Strategieën, activiteiten en projecten die 
leraren in hun klaslokalen kunnen gebruiken en Een verkorte lijst met bronnen voor meertalig onderwijs voor 
verdere verkenning. Aan de hand van de ervaring van de auteurs, worden de praktische ideeën die hier aan 
bod komen, ondersteund door onderzoek en ervaringen uit de hele wereld. Ze zijn ook uitgeprobeerd door 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-multilingual-approaches-moving-theory-practice
https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-multilingual-approaches-moving-theory-practice
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leraren in India, die ze in hun klaslokalen hebben getest en nuttige feedback en ideeën hebben gegeven. 
Bruikbaar voor basis en secundair. 
 

 ZILL met AN voor leraren met nieuwkomers in de reguliere groep / Loman, 
Jozefien; Verhoeven, Anne. - Brussel: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
2019. - 139 p.. - ISBN: 9789463963435: 13,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 zill | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.2 zill 
 Naast onthaalleraren spelen reguliere leraren in het lager onderwijs een zeer 
belangrijke rol bij de opvang van anderstalige nieuwkomers. Zill met AN 
focust daarom vooral op het ondersteunen van leraren in het lager onderwijs 
bij de opvang van anderstalige nieuwkomers in de reguliere groep. Naast 

achtergrondinformatie vind je in de bundel tips, linken naar websites, bijlagen met bruikbare documenten en 
concrete voorbeelden. 
 

 (Ta)aliens / Baelemans, Jolien. - Kontich: Level 21, 2018., bevat: 
spelregels, spelbord, 4 pionnen + 1 komeet + 5 voetjes, dobbelsteen, 5 
x 4 sterren, 25 komeetkaartjes, 7 doosjes per niveau (dat zie je aan 
het aantal sterretjes op de achterkant van de kaartjes) 1:73, 
2:75,3:75,4:75, 5:74,6:75,7:75: 64,50 EUR (basisdoos met 1 set: 39,50 
EUR/ per extra set 5,00 EUR)  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.6.3 taal | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.6.3 taal 

 Taaliens is een educatief bordspel rond taal en spelling. Aan de hand van de aliens leren de kinderen spellen 
of oefenen ze nieuwe woordenschat in. De leerinhoud is afgestemd op de verschillende leerplannen maar 
niet methodegebonden. Afhankelijk van de gekozen kaartenset oefenen ze op: schijven of lezen van de 
aangeboden woordenschat. Er zijn aparte sets per leerjaar! Beschikbare pakketten: Spelling 1e tot 6e leerjaar 
(afzonderlijk per klas) 

  
 Wolfje, wolfje, hoe laat is het? Oefenspel kloklezen / Baelemans, 
Jolien. - Kontich: Level 21, 2018., bevat: spelregels, spelbord, 4 x 4 
pionnen, dobbelsteen, 45 wolvenmunten, 45 wovenkaartjes, 6 sets 
met 36 kaartjes per niveau (dat zie je aan kleur: bordeaux is 
digitaal/oranje analoog en aantal schaapjes): 39,50 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 wolf | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.8.3 wolf  

 
Dit spel is bruikbaar in heel de lagere school, afhankelijk van welke set je kiest! Volgende vaardigheden worden 
aangeleerd en ingeoefend: uur en half uur / kwartier en 5 minuten / tot op de minuut precies en dit zowel 
analoog als digitaal. 
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Wij en de wereld: Goede onderwerpen om met kinderen over te vertellen, te 
tekenen en te schrijven / Zaat, Mirjam. - Amsterdam: Stichting Taalvorming, 
2018. - 67 p.: 15,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 wije | Vindplaats Turnhout: TAAL 2.9.1 
wije  
Taalvorming werkt met taalrondes. Een taalronde is een beredeneerde 
volgorde van werkvormen, die gericht is op het mondeling en schrifteleijk 
verwoorden van wat je denkt, doet, zintuigelijk ervaart en meegemaakt hebt. 
Taalrondes kunnen gaan over allerlei onderwerpen die met de eigen 

ervaringen van kinderen te maken hebben. Boekje met praktische handvaten om onderwerpen uit 
wereldoriëntatie te verbinden met eigen ervaringen van kinderen. Van geschiedenis tot feesten, van techniek 
tot seizoenen, van kunst en cultuur tot natuur. Een boekje om in te bladeren en inspiratie op te doen, om zin 
te krijgen en meteen aan de slag te gaan!  
 

 
Een goed begin: Methode Nederlands voor anderstalige jongeren CEFR A1-A2 / van der 
Maden, Fros. - Groningen: Edutekst, 2017. - 210 p. (werkboek), 178 p. 
(docentenhandleiding), 52 p. (tekstboek). - ISBN: 9789082325362. - ISBN: 
9789082325386. - ISBN: 9789082325379: 18,50 EUR (werkboek), 19,50 EUR 
(docentenboek), 12,50 EUR (tekstboek)  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.frosvandermaden.nl/audio  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.2.2 eeng |  Vindplaats Turnhout: TAAL 3.2.2 eeng 

  
Een goed begin is een basiscursus Nederlands voor anderstalige jongeren (CEFR A1-A2) en bestaat uit: leren 
door veel lezen, kijken & luisteren, snelle opbouw woordenschat, alledaagse tekstsoorten en taalhandelingen, 
afwisselende en activerende werkvormen, differentiatie, (optioneel) klassikale woordenschat- en 
gespreksvaardigheidsoefeningen. De methode is geschikt voor ISK, OKAN, kopklassen primair onderwijs, 
internationaal onderwijs,... 
 

 Eerst OKAN. Nu IK KAN!: Een gids vol hulpmiddelen voor de (ex-)OKAN-leerling / Algoed, 
Zanna; Torfs, Jolijn; Jaspaert, Eva. - [S.l.]: Provincie Vlaams-Brabant, 2019. - 104 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-
karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-
kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-
BCVS2QZvMflK6x1qq7wY  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.10 eers | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.10 eers 

  
Eerst OKAN. Nu IK KAN! is een gids vol hulpmiddelen voor de (ex-)OKAN-leerling en biedt overzichtelijke 
stappenplannen, fiches, schrijf- en spreekkaders, websites en een beknopt grammaticaoverzicht. In duidelijke 
taal en ondersteund door illustraties krijgt de leerling tips over noteren in de les, het maken van taken en 
samenvattingen, studeren voor toetsen en examens, argumenteren en nog zoveel meer.  
 
 
 
 

http://www.frosvandermaden.nl/audio
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY%20
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY%20
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY%20
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vlaams-karakter/nederlands-stimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/publicatie-eerst-okan-nu-ik-kan.jsp?fbclid=IwAR3MsIj6U-36SkT-Qc2RdHzabelZubOKVnLUHC-BCVS2QZvMflK6x1qq7wY%20
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DigLin+: Samen werken in de klas A, B, C en Lezen 1 / van 
de Craats, Ineke; Deutekom, Jan. - Amsterdam: Boom, 
2018. - 129 p.. - ISBN: 9789024422722: 15,00 EUR  
Doelgroep: 15+ 
URL: https://www.nt2.nl/nl/diglin  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 digl ; TAAL 4.5.2 digl | 
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.2 digl  
DigLin+ is een digitale methode om laagopgeleide 
anderstaligen vertrouwd te maken met het Latijnse schrift 

en de elementaire basis van het Nederlands. Alle teksten en vragen hebben betrekking op voor de leerder 
herkenbare situaties en taalhandelingen uit de dagelijkse praktijk. Dit boek bevat woorden en teksten die in 
de digitale methode worden aangeboden, aangevuld met vragen en tips voor verdere verwerking in de klas. 
Met behulp van de evaluatieformulieren krijgt de leerling inzicht in de eigen voortgang. Uitneembaar vindt u 
oefenkaartjes om thuis of in de klas te kunnen oefenen met de woorden. 
 

 DigLin+: Schrijfblok / van de Craats, Ineke; Deutekom, Jan. - Amsterdam: Boom, 2018. - 90 
p.. - ISBN: 9789058754516: 17,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: https://www.nt2.nl/nl/diglin  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 digl ; TAAL 4.6.2 digl | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.2 
digl  
 
DigLin+ is een digitale methode om laagopgeleide anderstaligen vertrouwd te maken met het 
Latijnse schrift en de elementaire basis van het Nederlands. Ter ondersteuning van het digitale 

platform, verschenen eerder al twee werkboeken. Die worden nu aangevuld met dit DigLin+ schrijfblok, 
waarmee leerlingen ook aan hun schrijfvaardigheid met de hand kunnen werken.  
  

 Ster in schrijven. Alfa C / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; Stockmann, 
Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2019. - 120 p.. - ISBN: 9789024419432: 19,90 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.2 ster | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.6.2 ster 
 
 Ster in schrijven bevat functionele oefeningen voor beginnende schrijvers. Anderstalige 
jongeren op alfabetiseringsniveau worden in aansprekende teksten meegenomen door Bem, 
Milka, Mo, Rada en Tuu. Samen met deze leeftijdgenoten ontwikkelt de leerling de 
schrijfvaardigheid. Bij iedere tekst worden nieuwe woorden geleerd en werken leerlingen aan 

schrijfvaardigheid door afwisselende verwerkingsopdrachten. De teksten zijn verdeeld in thema's: Naar 
school, Vrije tijd, Thuis, Nederland en Toekomst. Ster in schrijven Alfa C bouwt verder op Ster in schrijven Alfa 
B. 
 
 
Instappakket Frans ex-OKAN eerste graad SO / VVKSO. - Brussel: VVKSO, 2009. - 226 p. 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.4 inst | Vindplaats Turnhout: TAAL 3.8.4 inst 
Dit instroompakket Frans werd in opdracht van het VVKSO ontwikkeld door leraren met ervaring in het 
onthaalonderwijs. Het bestaat uit 10 modules, een instaptoets, tussentijdse toetsen en een eindtoets.  
 
  

https://www.nt2.nl/nl/diglin
https://www.nt2.nl/nl/diglin
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Woordenstroom : werkvormen voor woordenschat / Minnema, Lotte. - Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2018. - 107 pagina's. - ISBN: 978-90-469-0608-8: 14,50 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.1 woor | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.3.1 woor 
 
 Woordenstroom bevat veertig gevarieerde werkvormen om woorden op een 
actieve en speelse manier terug te laten komen in de taalles. De werkvormen 
kunnen gebruikt worden door iedere taaldocent, ongeacht in welke taal, op welk 
taalniveau, in welk leerjaar en met behulp van welke leergang hij of zij lesgeeft. 

De werkvormen betrekken cursisten actief bij het herhalen van woorden, vergen weinig voorbereidingstijd 
van de docent en zijn gemakkelijk in elke taalles in te passen. Met het overzicht voorin het boek kan makkelijk 
de juiste werkvorm gezocht worden aan de hand van eigenschappen als de benodigde lestijd en 
voorbereidingstijd, het ERK-niveau en of de werkvorm zich richt op receptief of productief gebruik van de 
woorden. 
 

NT2-cahier films in de les. Twaalf motiverende werkvormen / Koster, Dietha. - Amsterdam: 
Boom, 2018. - 52 p., 32 p. werkbladen, 13 p. toetsbladen. - (NT2-cahiers). - ISBN: 
9789024422074: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.3.2 NT2-c | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.3.2 NT2-c 
 
 Het werken met films in de NT2-les is een aansprekende en motiverende manier om de 
woordenschat, de taalvaardigheid en de cultuurkennis van je cursisten te vergroten. Maar hoe 
pak je dat als docent gestructureerd aan? In dit cahier laat de auteur je stap voor stap zien 

hoe je met films in je les aan de slag kunt. Twaalf werkvormen worden volledig uitgewerkt voor de film "Alles 
is liefde". De getoonde aanpak kan eenvoudig worden toegepast op andere films. Je kunt de werkvormen 
inzetten voor verschillende taalniveaus en aanpassen aan de tijd die je beschikbaar hebt. Dit boek maakt deel 
uit van de reeks NT2-cahiers.  

 
NT2-cahier creatief schrijven: 20 keer spelen met taal voor beginners en gevorderden / 
van der Brink, ANnemarie; Scholten, Trea. - Amsterdam: Boom, 2017. - 55 p.. - (NT2-
cahiers). - ISBN: 9789024408887: 14,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.6.4 NT2-c ; TAAL 4.6.4 NT2-c | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.6.4 NT2-c 
 
 Hoe boor ik de schrijfinspiratie van cursisten aan? Hoe krijgen zij spelenderwijs grip op de 
expressieve en vertellende kracht van taal? Kunnen cursisten eigenlijk wel creatief 
schrijven als ze de taal nog niet goed beheersen? Het antwoord is 'ja'. Dat kan zeker! 

Bovendien leren ze er ook nog eens heel veel van. In dit NT2-Cahier Creatief schrijven reiken de auteurs twintig 
activiteiten aan om te spelen met taal en creatief te schrijven, steeds met variatiemogelijkheden om de 
opdrachten aan te passen aan het niveau van de cursisten. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-Cahiers. 
Deze reeks vormt een gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten waarmee zij kunnen zorgen voor 
een professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk. 
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Diglin+ Samenwerken in de klas : Lezen 2, 3 en 4 / 
van de Craats, Ineke; Deutekom, Jan. - Amsterdam: 
Boom, 2018. - 143 p.. - ISBN: 9789024423590 
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 digl | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 4.5.2 digl 
  
DigLin+ is een digitale alfabetiseringsmethode voor 
anderstalige jongeren en volwassenen. De methode 

is zo opgezet dat de ongeschoolde leerder ermee uit de voeten kan en zich toch op een volwassen, 
zelfstandige manier het Latijnse schrift aanleert. Met dit werkboek haalt u nog meer uit DigLin+. Het werkboek 
bevat vragen bij en suggesties voor verwerking in de klas van de woorden en teksten die de leerlingen bij de 
digitale methode leren. Ook biedt het werkboek evaluatieformulieren, waarmee de leerlingen zelf hun eigen 
voortgang kunnen inzien. Dit werkboek hoort bij de onderdelen Lezen 2, 3 en 4 binnen DigLin+.  
 

 
De holocaust : het verhaal van een overlevende / Philips, Dee. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2013. - 47 p.. - (Heftige historie). - ISBN: 978-90-8696-178-8: 10 EUR  
Doelgroep: 11+  
 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 heft | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 heft 
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Heftige historie'. Polen, 1939. De Joodse Sara en haar 
familie worden tijdens een razzia opgepakt. Ze wordt van haar geliefde Jakob en haar familie 

gescheiden...  
 
De ontsnapping : het verhaal van een slaaf / Philips, Dee. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2013. - 47 p.. - (Heftige historie). - ISBN: 978-90-8696-179-5: 10 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 heft | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 heft 
 
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Heftige historie'. Amerika, 1850. Een jonge vrouw 
ontsnapt aan haar meester. Hoogzwanger rent ze de nacht in... 

 
 

De Titanic : het verhaal van een ramp / Philips, Dee. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2013. - 47 p.. - (Heftige historie). - ISBN: 978-90-8696-180-1: 10 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 heft | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 heft 
 
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Heftige historie'. Dienstmeisje Anna raakt onbedoeld 
zwanger en moet van haar werkgever mee op de eerste reis van de Titanic. Haar broer Edward 
belooft voor haar te zorgen. Hij zoekt werk aan boord van het schip. Maar dan vaart de boot 

tegen een ijsberg... 
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Gladiator : het verhaal van een strijder / Philips, Dee. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2015. - 47 p.. - (Heftige historie). - ISBN: 978-90-8696-218-1: 10 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 heft | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 heft 
 
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Heftige historie'. In 43 na Christus vallen de Romeinen 
Engeland binnen. Ze nemen Keltische strijders gevangen. Sommige van hen worden naar Rome 

gestuurd. Daar worden ze gladiator. En dan is het doden of gedood worden... 
 

Piraat : het verhaal van een zeerover / Philips, Dee. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2015. - 47 p.. - (Heftige historie). - ISBN: 978-90-8696-219-8: 10 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 heft | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 heft 
 
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Heftige historie'. In de 17e en 18e eeuw varen 
handelsschepen de hele wereld over. Soms worden ze aangevallen door piraten... 

  
 
 Viking : het verhaal van een plunderaar / Philips, Dee. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2015. - 47 p.. - (Heftige historie). - ISBN: 978-90-8696-220-4: 10 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 heft | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 heft 
 
Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Heftige historie'. In de 9e eeuw waren ze de schrik van 
Europa: de Vikingen uit het hoge, koude noorden van Europa. Op zoek naar rijkdom en 
slaven... 

  
Het meisje in de trein / Hawkins, Paula; Doedel, Jet. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2016. - 120 p.. - (Leeslicht). - ISBN: 978-90-8696-251-8: 13,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 lees | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 lees 
 
Rachel neemt elke ochtend de trein naar de grote stad. Niet om naar haar werk te gaan, zoals 
haar huisgenoot Cathy denkt. Maar omdat de trein altijd een poosje stilstaat op de plek waar 
Rachel vroeger heeft gewoond. Vanuit de trein kijkt Rachel naar haar oude straat en haar oude 

huis. Haar ex woont er nog. Rachel kijkt vanuit de trein ook naar Scott en Megan, het perfecte stel van nummer 
12. Op een dag ziet Rachel tot haar schrik iets dat ze nooit had verwacht... Eenvoudige versie van de bestseller!  
 

 Wie wat bewaart...: Meer mogelijkheden voor mensen en spullen / van Adrichem, Ria; Van 
den Berg, Itie. - Rockanje: De Stiep Educatief, 2019. - 67 p.. - ISBN: 9789082953237: 8,25 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 stie | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 stie 
 
Zes afgeronde verhalen over mensen die oude kleding of spullen een nieuw leven geven. 
Dit boek sluit aan bij Nederland leest ... over duurzaamheid. Kies uit humor, spanning, leven 

en liefde of beleef met elkaar het samenlees-verhaal. De verhalen variëren van niveau Op weg naar 1F tot 1F. 
Achterin het boek staan tips voor leesbeleving en bespreekpunten over duurzaamheid. Die punten brengen 
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het gesprek op gang tussen lezers onderling, maar ook tussen lezers en taalcoaches of taaldocenten. De tips 
over leesbeleving zorgen voor het delen van ervaringen over leesplezier.  

 
De komst van Joachim Stiller / Lampo, Hubert; Bakker, Helene. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2016. - 96 p.. - (Vlaamse reuzen). - ISBN: 9789086962471: 10,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vlaa | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 vlaa 
 
De reeks 'Vlaamse Reuzen' bevat makkelijk te lezen boeken voor jongeren en volwassenen 
met een laag leesniveau. Dit boek is de easy-reader versie van de magisch-realistische 
Vlaamse klassieker over een journalist in Antwerpen.  
 

 
Een ontgoocheling / Elsschot, Willem; Elbers, Astrid. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2019. - 49 p.. - (Vlaamse reuzen). - ISBN: 978-90-8696-472-7: 11 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 vlaa | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 vlaa  
 
De reeks 'Vlaamse Reuzen' bevat makkelijk te lezen boeken voor jongeren en volwassenen 
met een laag leesniveau. Dit verhaal gaat over een sigarenverkoper en zijn zoon. De 
sigarenverkoper heeft grote verwachtingen voor zijn zoon, maar beide mannen gaan 
ontgoocheld door het leven. 

 
 

Moord in de wijk / Vandermeeren, Hilde. - Antwerpen: Vrijdag, 2019. - 63 p.. - (Wablieft-
boeken). - ISBN: 9789460018183: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 
 
In een rustige woonwijk gebeurt een moord. De politie vindt geen spoor van de dader. De 
bewoners zijn bang en de onrust neemt toe. Twee buren trekken op onderzoek uit. Dat is 
gevaarlijk. Want de schuldige is dichterbij dan ze denken. Moord in de wijk is een spannend 
verhaal waarin een Vlaamse Miss Marple de hoofdrol speelt. 

 
NT2-cahier theater in de les : Vergroot de spreekdurf met spelvormen uit de theatersport 
/ Noordzij, Annette. - Amsterdam: Boom, 2019. - 39 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 
9789024430611: 14,95 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.2 NT2-c | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.2 NT-c 
 
 In dit cahier introduceert Annette Noordzij spelvormen uit de theatersport die de 
spreekbarrières kunnen doorbreken. Door middel van deze spelvormen krijg je een 
positieve en losse sfeer in de les, die de druk om te presteren doet afnemen en daarmee 

de spreekdurf vergroot. Dit boek maakt deel uit van de reeks NT2-Cahiers. Deze reeks vormt een 
gereedschapskist voor (beginnende) NT2-docenten-volwassenenonderwijs én OKAN- waarmee zij kunnen 
zorgen voor een professionelere aanpak van hun alledaagse lespraktijk.  
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Colorcards food : second edition / Speechmark. - Oxon: Routledge, 2018. - 
handleiding (57 p.), 96 kaarten. - ISBN: 9781138570412: 41,95 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo 
 
Deze kleurenfotokaartenset is ontwikkeld als antwoord op de vraag naar 
goed georganiseerd, realistisch en flexibel materiaal voor gebruik in alle 
aspecten van taalontwikkeling, verhelpen van taalachterstand en 

taalonderwijs. Op elk van de 96 fotokaarten staat etens- of drinkwaar afgebeeld. Ze zijn gerangschikt in zes 
verschillende categorieën, die voor het sorteergemak van een kleurcode zijn voorzien: fruit; groenten; basis; 
bereid voedsel; dranken; tussendoortjes.  
 

Colorcards : family issues / Whates, Hilary. - Milton Keynes: Speechmark 
Publishing Ltd., 2013. - 36 kaarten, handleiding. - (Colorcards). - ISBN: 978-
1-909301-07-8: 55,00 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo 
 
Deze reeks fotokaarten toont situaties, ervaringen en onderwerpen die te 
maken hebben met het gezinsleven, zoals: ruzie tussen broers/zussen, 
stiefouders, echtscheiding, verhuizen, huwelijk, dementie, dakloosheid, 

alcoholisme, eetstoornissen, dood, ontslag... De symbolen op de kaarten verwijzen naar vier categorieën van 
onderwerpen: relaties, gedrag, belangrijke gebeurtenissen, gevoelens en emoties. De handleiding biedt 
enkele suggesties voor het werken met de kaarten. Ze zijn een hulpmiddel voor gesprekken in een 
hulpverlening- of educatieve context.  
 
 

 Colorcards prepositions / Speechmark. - Oxon: Routledge, 2018. - 48 
kaarten, handleiding. - ISBN: 9781138300682: 35,95 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo 
 
Een doos met 48 leuke foto's die voorzetsels uitbeelden. "Het paard springt 
over het hek", "De baby zit in de kinderwagen", ... Volgende voorzetsels 
worden uitgebeeld: in; op; onder; over; achter/voor; door; naast; tussen. 

 
 Colorcards. Emotions. Second edition / [s.n.]. - New York: Routledge, 2018. - 
48 fotokaarten, handleiding. - (Colorcards). - ISBN: 9781138102958: 41,95 
EUR  
Doelgroep: 3+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo  
 
Deze set bevat 48 kleurenfoto's met afbeeldingen van mensen die door 
middel van gelaatsuitdrukking of lichaamstaal emoties laten zien.  
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Colorcards. More What are they thinking? / Whates, Hilary. - [S.l.]: Speechmark 
Publishing, 2014. - 36 fotokaarten, handleiding. - (Colorcards). - ISBN: 978-1-
909301-45-0: 54,78 euro  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo 
 
Reeks van 36 fotokaarten met mensen van alle leeftijden in verschillende 

omgevingen, met strategisch geplaatste gedachte-ballonnen om te focussen op gedachten en gevoelens. 
Lessuggesties in de handleiding.  
 

 Colorcards. Who, What, When, Where, Why. WH Questions / [s.n.]. - 
Winslow,Buckingham: Speechmark Publishing Ltd, 2014. - 36 fotokaarten, 
1 handleiding. - ISBN: 9781909301139: 63,9 EUR  
Doelgroep: 3+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo 
 
Met deze colorcards wordt specifiek geoefend op de vijf w-vragen: wie, 

wat, wanneer, waar en waarom. In de handleiding staan vraagsuggesties bij de fotokaarten.  
 

Lachland : puzzels, raadsels en spelletjes voor wie van Nederlands houdt / Van Loo, 
Helga; Schoenaerts, Peter; Ait, Latif; Kamagurka; Geirnaert, Jonas. - Antwerpen: Garant, 
2016. - 95 p.. - ISBN: 978-90-441-3477-3: 19,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 lach | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 lach 

  
Een boek vol taalspelletjes, raadsels en moppen om op een speelse manier Nederlands 
te oefenen.  
 

 
(Ta)aliens: versie anderstalige nieuwkomers / Baelemans, Jolien. - Kontich: 
Level 21, 2018., bevat: spelregels, spelbord, 4 pionnen + 1 komeet + 5 
voetjes, dobbelsteen, 5 x 4 sterren, 25 komeetkaartjes, 75 woordkaartjes: 
basisdoos met 1 set: 39,50 EUR  
Doelgroep: 7+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 taal | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 taal  
 
Taaliens is een educatief bordspel rond taal en spelling. Aan de hand van de 

aliens leren de kinderen spellen of oefenen ze nieuwe woordenschat in. De leerinhoud is afgestemd op de 
verschillende leerplannen maar niet methodegebonden. Afhankelijk van de gekozen kaartenset oefenen ze 
op: schijven of lezen van de aangeboden woordenschat. Er zijn aparte sets per leerjaar! Beschikbare 
pakketten: Spelling 1e tot 6e leerjaar (afzonderlijk per klas) De set uit deze doos bevat 75 basiswoorden voor 
anderstalige nieuwkomers!  
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Woord en beeld : kwartetspel / Sciarone, A.G.. - Amsterdam: Boom, 2019. - 72 
kaarten + spelregels. - ISBN: 9789024430055: 15,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 woor | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.4 woor  
 
Met het Woord en beeld-kwartetspel vergroten en oefenen anderstaligen hun 
Nederlandse woordenschat. Het spel bevat kwartetten als 'groenten', 'beroepen' 
en 'seizoenen'. De woorden in het kwartetspel zijn dezelfde als die aangeleerd 
worden in het beeldwoordenboek Woord en beeld. Het kwartspel is goed in te 

zetten als extra ondersteuning bij Woord en beeld, maar kan ook los van dit boek gebruikt worden. Het 
kwartetspel bevordert de communicatie en helpt bij het ontwikkelen van sociale vaard igheden. Ook goed in 
te zetten als luister- en geheugentraining, en om het lidwoordgebruik in te slijpen.  
 

Colorcards : Life Times: Life Events / [s.n.]. - Milton Keynes: Speechmark 
Publishing, 2017. - 36 kaarten, handleiding. - (Colorcards). - ISBN: 
9780863888748: 55,50 EUR  
Doelgroep: 3+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 colo | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 
colo 
 
Deze set bevat 36 foto's met sleutelmomenten uit het leven. Vaak geven 
de belangrijke momenten in het leven gemakkelijker aanleiding tot 

reactie, emotie en herinnering.  
  



16 
 

 
Ondergrond : impulsen voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotioneel 
leren / [s.n.]. - Amersfoort: Kwintessens, 2019. - tijdschrift (15 p.) 
Doelgroep: 11-14 jaar  
URL: https://ondergrond.kwintessens.nl/activiteiten/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 onde | Vindplaats Turnhout: WBE 1.1 onde 
 
Uitgangspunt van Ondergrond is om sociaal-emotioneel leren (SEL) als stevige 
ondergrond te verbinden aan burgerschap en levensbeschouwing. Zo kan burgerschap 
op eenvoudige wijze in elk vak geïntegreerd worden. Twee belangrijke pijlers van 

burgerschap zijn identiteit en diversiteit. Om met leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs (klas 1 
en 2 van het VMBO) zes weken lang rond deze thema's te werken, ontwikkelde Kwintessens pilotlessen. Op 
de website vind je per week twee suggesties voor korte activiteiten. Het tijdschrift Ondergrond geeft ideeën 
en handreikingen om op een praktische, waardevolle en leuke manier aandacht te besteden aan burgerschap, 
levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren.  
 

 Collage Kampung : dorp in de steigers : timmeren aan een ideale 
gemeenschap / De Mens Nu. - Sint-Niklaas: Raad voor Inspectie & 
Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer, 2017. - speldoos met 2 
spelen, bevat: 4 dubbelzijdige spelborden; Overtuigingseiland: 
handleiding spelbegeleider; 4 x handleiding spelers, speciale 
dobbelsteen, groepspion (kruis), wetboek met beschrijfbare 
'menukaart', 5 kaarten wetsontwerp, 8 dilemmakaarten, 5 
kanskaarten, 2 fiches met ontstaansmythes & geboden/verboden; 
Collage Kampung: handleiding spelbegeleider, 4 x handleiding 

spelers, 2 doosjes met 4 x 64 kaarten: 150,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 coll | Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 coll  
 
Deze doos bevat twee interlevensbeschouwelijke spelen voor jongeren van het secundair onderwijs. Met 
'Overleven op Overtuigingseiland' komen de spelers terecht op een onbewoond eiland waar ze worden 
uitgedaagd om een samenleving op te bouwen met wetten waar iedereen zich goed bij voelt en gelijkwaardig 
behandeld wordt. Het wetboek krijgt vorm door discussies en debatten. Verschillende soorten kaarten bieden 
extra uitdagingen (thema's voor wetsontwerpen, dilemma's, kansen). In de loop van het spel krijgen spelers 
een bepaalde levensbeschouwing toegewezen. Op een gegeven moment wisselt die levensbeschouwelijke 
identiteit om een perspectiefwissel te verkrijgen. Het spel wordt gespeeld met 3 tot 8 spelers, de doos bevat 
4 exemplaren. Leeftijdsindicatie: 3e graad SO. Met het spel 'Collage Kampung' bouwen de spelers in onderling 
overleg een nieuw dorp in Vlaanderen. Ze moeten 30 gezinnen met zes verschillende levensbeschouwingen 
een plek toekennen en verschillende (handels)voorzieningen plaatsen. Nadien verantwoorden de spelers hun 
keuze. Het is de bedoeling dat er een open interactie plaatsvindt waarbij de spelers individueel hun visie op 
een multilevensbeschouwelijke samenleving kunnen verwoorden, beargumenteren en eventueel verbreden. 
Het spel wordt gespeeld met een groep van 4-6 spelers, de doos bevat 4 exemplaren. Duur: ongeveer 130 
min. inclusief nabespreking. Leeftijdsindicatie: 12+ 
 
 
 

https://ondergrond.kwintessens.nl/activiteiten/
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 Terra Nova : minimaatschappij / Hu, Lisa. - [S.l.]: Stichting Terra 
Nova - Democratisch Design, 2017. - speldoos; online platform. - 
ISBN: 7434029363397: 645,00 EUR (sixpack + 1 jaar premium 
account)  
Doelgroep: 11+  
URL: https://online.terra-nova.nl  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 terr | Vindplaats Turnhout: WBE 
1.3 terr  

 
Terra Nova Minimaatschappij is een dialoogspel, discussietool, samenwerkingsexperiment én 
burgerschapsmethode waarbij de spelers het lot van eilandbewoners bepalen en samen de wereld maken 
waarin ze zelf zouden willen wonen. Op dit eiland staat niets vast en wordt alles bevraagd. De grote 
uitdagingen van de samenleving komen tot leven en stellen je moreel kompas op de proef. Dit coöperatieve 
spel oordeelt niet - er zijn geen goede of foute antwoorden - maar het biedt verhalen en vragen die een 
aanknopingspunt vormen voor klassengesprekken over controversiële onderwerpen, abstracte lesstof of 
actualiteiten. Terra Nova is geschikt voor spelers vanaf 10 jaar. Het spel kan ook door volwassenen gespeeld 
worden. Eén set is ontwikkeld voor vijf spelers en bevat vijf coöperatieve rollen, maar minder spelers zijn ook 
mogelijk. Voor een uitwisseling met de hele klas speel je met de Sixpack met meerdere spellen tegelijk. Op 
het educatieve online platform vind je een animatievideo met uitleg van het spel, de spelinhoud (de 
'Eilandvragen'), de educatieve handleiding, extra lesmateriaal, tips voor combinaties met actualiteiten en met 
andere lesmethodes, tips voor lastige situaties, een lessenweergave van Eilandvragen met timer voor op het 
digibord en de mogelijkheid om zelf Eilandvragen te maken.  

  
Tekenen voor vrede : 100 manieren om de wereld mooier te 
maken / Tuinier, Jan Durk; Tuinier, Jan. - [De Meern]: 
Levendig Uitgever, 2019. - 60 p.. - ISBN: 978-94-91740-74-9: 
24,95 EUR  
Doelgroep: 9+  
URL: 
http://www.tekenenvoorvrede.nl/werkvormentoegang  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.1 teke | Vindplaats Turnhout: 
WBE 3.1 teke 

 
'Tekenen voor vrede' is een educatief boek voor opvoeders, thuis en op school, met 22 tekeningen van 
kunstenaars over universele thema's als moed, vooroordelen, vluchten, vrijheid en vrede. De tekeningen 
nodigen uit tot een gesprek, met jezelf en met de ander. Op de bijbehorende website vind je meer dan 100 
verwerkingssuggesties en inspirerende ideeën om met kinderen en jongeren vrijheid en vrede te maken en 
zo burgerschap vorm te geven. 
 

 Oorlog / Spilsbury, Louise; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-160-8: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.2 were | Vindplaats Turnhout: WBE 3.2 were  
 
De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 jaar zoemt 
in op thema's die vaak in het nieuws komen. In dit deel kom je meer te weten 
over oorlog en conflicten. Met achterin het boek uitleg van moeilijke woorden 
en referenties naar boeken en websites voor meer informatie. 

https://online.terra-nova.nl/
http://www.tekenenvoorvrede.nl/werkvormentoegang
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 Dit huis is een thuis : opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin / Juffer, 
Femmie; Popma, Lindy; Steenstra, Monique. - [Eindhoven]: Dato, 2019. - 223 p.. - 
ISBN: 978-94-6226-350-5: 15,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 dith | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 dith 
  
In 'Dit huis is een thuis' wordt aan de hand van 16 interviews een stem gegeven aan 
gekleurde jongeren die opgroeien bij witte adoptie- of pleegouders en zo samen een 
multicultureel adoptie- of pleeggezin vormen. Ze hebben verschillende culturele 
achtergronden (pleegzorg) en landen van herkomst (adoptie). In woord en beeld wordt 

zichtbaar gemaakt wie deze jongeren zijn en hoe zij zichzelf zien. Hoe ervaren zij hun gekleurde identiteit? In 
welke mate voelen ze zich verbonden met de cultuur van hun adoptie- of pleegouders en in welke mate met 
de cultuur van hun biologische ouders of land van herkomst? En hoe is het om met twee culturen op te 
groeien? Ervaren ze discriminatie, positief dan wel negatief? Een boek voor (jongvolwassen) adoptie - en 
pleegkinderen, (aspirant) adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders en allen die vanwege hun studie of beroep bij 
adoptie of pleegzorg zijn betrokken.  

 
Bonding Beyond Borders - the game : get to know your 
unknowns! / [s.n.]. - Holsbeek: Bonding Beyond Borders, 2019. - 
32 kaarten, spelinstructies: 45,00 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.bondingbeyondborders.com/het-spel  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.5 bond | Vindplaats Turnhout: 
WBE 5.3.5 bond 

  
Met dit diversiteitsspel komen leerlingen via verhalen in aanraking met verschillende thema's zoals armoede, 
terrorisme, vluchtelingen, gendergelijkheid, religieuze en culturele diversiteit. Het spel creëert een kader om 
op een gestructureerde manier verschillende onderwerpen te kunnen behandelen, om polarisatie in de klas 
tegen te gaan en om de schoolcultuur meer divers te maken. Het wordt gespeeld in groepjes en start met een 
opwarmer (online). Daarna gaan de leerlingen verder met bundeltjes van drie soorten kaarten. Ze krijgen 
feitenkennis aan de hand van de blauwe kaarten, leren reflecteren met rode kaarten en werken samen aan 
speelse opdrachten met de gele kaarten. Elk groepje kan extra informatie opzoeken op internet/de website. 
Het spel eindigt met een nabespreking. Duur: 2 uur of korter. Leerkrachten krijgen via de QR-code toegang 
tot de antwoordsheets en oplossingssleutel.  
 

 Discriminatie / Spilsbury, Louise; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 
p.. - (Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-159-2: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 were | Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 were  
 
De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 jaar zoemt in 
op thema's die vaak in het nieuws komen. Dit deel gaat over discriminatie. Je leest 
welke soorten discriminatie er zijn, hier en in de wereld. Je krijgt ideeën om te 
leren omgaan met verschillen en te reageren op discriminatie. Met achterin het 

boek uitleg van moeilijke woorden en referenties naar boeken en websites voor meer informatie. 
 
 
 

https://www.bondingbeyondborders.com/het-spel
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Stedelijke basisschool De Kleine Wereld kookt : 100+ gerechten van 
mama's en papa's volgens hun kleuter / [s.n.]. - Antwerpen: SB De 
Kleine Wereld, 2019. - veelv. gepag.: 16,00 EUR  
Doelgroep: 9+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 klei | Vindplaats Turnhout: WBE 
6.3.7 klei  

 
In dit kookboek vind je meer dan 100 lievelingsrecepten van mama's, papa's en medewerkers van een 
stedelijke basisschool in het hartje van een kleurrijke buurt in Antwerpen. Van soepen tot hoofdgerechten, 
van hapjes tot desserten. Stoofvlees, goulash, tajine met kefta, wok, sushi, pizza, risotto, pasta, power cookies, 
fruittaart... Het kookboek is een voorbeeld van hoe een basisschool de diversiteit in de grootstedelijke context 
omarmt.  

 
 Boeddhisme / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: Corona, 
2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-100-4: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.2 mijn | Vindplaats Turnhout: WBE 7.2 mijn 
 
In de informatieve serie 'Mijn geloof' lezen kinderen over de vijf 
wereldgodsdiensten. Elk boek laat per godsdienst zien hoe het gebedshuis eruit 
ziet, welke kleding er gedragen wordt en welk symbool bij het geloof hoort. 
Kinderen leren bovendien over gebruiken, leefgewoonten en feest- en 

gedenkdagen. Dit boek over het boeddhisme geeft antwoord op vragen als Wie was Boeddha? Hoe bidden 
boeddhisten? Wat betekent verlichting in het boeddhisme?  

 
 Christendom / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: Corona, 
2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-097-7: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.3 mijn | Vindplaats Turnhout: WBE 7.3 mijn 
  
In de informatieve serie 'Mijn geloof' lezen kinderen over de vijf 
wereldgodsdiensten. Elk boek laat per godsdienst zien hoe het gebedshuis eruit 
ziet, welke kleding er gedragen wordt en welk symbool bij het geloof hoort. 
Kinderen leren bovendien over gebruiken, leefgewoonten en feest- en 

gedenkdagen. Dit boek over het christendom geeft antwoord op vragen als Hoe word je een christen? 
Waarom trouwen christenen in de kerk? Wat heeft Jezus met het christendom te maken?  
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 Hindoeïsme / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: Corona, 
2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-098-4: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.4 mijn | Vindplaats Turnhout: WBE 7.4 mijn 
  
In de informatieve serie 'Mijn geloof' lezen kinderen over de vijf 
wereldgodsdiensten. Elk boek laat per godsdienst zien hoe het gebedshuis eruit 
ziet, welke kleding er gedragen wordt en welk symbool bij het geloof hoort. 
Kinderen leren bovendien over gebruiken, leefgewoonten en feest- en 
gedenkdagen. Dit boek over het hindoeïsme geeft antwoord op vragen als Waarom 

eten hindoes geen rundvlees? Wat is karma? Wie aanbidden de hindoes?  
 
 Islam / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: Corona, 2017. - 
24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-096-0: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.5 mijn | Vindplaats Turnhout: WBE 7.5 mijn 
  
In de informatieve serie 'Mijn geloof' lezen kinderen over de vijf 
wereldgodsdiensten. Elk boek laat per godsdienst zien hoe het gebedshuis eruit 
ziet, welke kleding er gedragen wordt en welk symbool bij het geloof hoort. 
Kinderen leren bovendien over gebruiken, leefgewoonten en feest- en 

gedenkdagen. Dit boek over het boeddhisme geeft antwoord op vragen als Wat staat er in de Koran? Waarom 
moet je je schoenen uitdoen in de moskee? Wat is de hadj?  
 

 Jodendom / Brundle, Harriet; Van Heugten, Anneriek. - Etten-Leur: Corona, 
2017. - 24 p.. - (Mijn geloof). - ISBN: 978-94-6341-099-1: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.6 mijn | Vindplaats Turnhout: WBE 7.6 mijn  
 
In de informatieve serie 'Mijn geloof' lezen kinderen over de vijf 
wereldgodsdiensten. Elk boek laat per godsdienst zien hoe het gebedshuis eruit 
ziet, welke kleding er gedragen wordt en welk symbool bij het geloof hoort. 
Kinderen leren bovendien over gebruiken, leefgewoonten en feest- en 

gedenkdagen. Dit boek over het jodendom geeft antwoord op vragen als Wat is de Thora? Waar bidden de 
joden? Wat vieren ze met Chanoeka? 
 

 
 Een echte ridder. Jordy / Janssen, Kolet; Verplancke, Klaas; Algoet, 
Marlies; Mertens, Kusum. - Overijse: Welzijnszorg, 2019. - 11 
vertelplaten, didactische verwerking (49 p. + bijlagen): 25,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 echt | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 
echt  

 
Met dit lesmateriaal kan je in de kleuterklas de bredere problematiek 
van kansarmoede bespreekbaar maken en in de kijker zetten. Dit 

gebeurt aan de hand van verhalen rond het thema ridder. Met de bijbehorende activiteiten werk je aan 
verschillende ontwikkelings- en SAMENlevings-doelen. Het verhaal 'Ridder Jordy' komt tot leven via 11 
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geïllustreerde vertelplaten. Aan de ene kant een stukje verhaal dat je kan voorlezen en 
aan de andere kant de prent. Jordy staat symbool voor alle kleuters in armoede. Zijn 
verhaal laat je een kijkje nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een 
kwetsbaar gezin. Twee klasgenootjes van Jordy, Selma en Radko, krijgen elk op hun 
manier te maken met uitsluiting.  
 
 
Samen Solidair : een vakoverschrijdend solidariteitsproject voor de basisschool bij de 
Samen Tegen Armoede-campagne van 2019 / Van Meerbeek, Bartelt. - Overijse: 
Welzijnszorg, 2019. - handleiding (80 p.), cd, 2 werkboekjes (15 p.): 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 same | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 same 
 
Met het lesmateriaal Samen solidair! kan je in de basisschool werken rond het thema 
kansarmoede en solidariteit. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal van Robby, Fatmira, 

Lena en Jeroen dat uit drie delen bestaat. De handleiding bevat het verhaal en per deel een verwerking met 
methodieken, een strofe van het themalied en een afsluiter. Voor de leerlingen van boven- en onderbouw is 
er een werkboekje met extra opdrachten. Op de cd staan het themalied en bijlages. Het project is 
vakoverschrijdend met een sterke focus op wereldoriëntatie, muzische vorming en het leerplan godsdienst. 
Vooraan in de handleiding staan aandachtspunten voor leerkrachten om leerlingen in armoede te begeleiden.  

 
 Armoede / Spilsbury, Louise; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-157-8: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 were | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 were 
  
De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 jaar zoemt in 
op thema's die vaak in het nieuws komen. Dit deel gaat over armoede, hier en in 
de wereld. Naast de verschillende oorzaken van armoede worden ook oplossingen 
belicht. Met achterin het boek uitleg van moeilijke woorden en referenties naar 

boeken en websites voor meer informatie.  
 
 

  Jij en ik : verhalen over vriendschap en vluchtelingen / Van Andel, Margaretha; Bolt, 
Arienne; Bos, Alyze; Ceton, Carolien; Geus, Mireille; Goossens, Jesse; Huizing, Annet; 
Koolwijk, Pieter; Kuyper, Sjoerd; Moraal, Eva; Morshuis, Marloes; Pool, Joyce; Van 
Praag, Anna; Rauwerda, Peter-Paul; Schmitz, Jowi; Terlouw, Jan; Van Velzen, Ellen; 
Wanders, Gijs; Westera, Lenneke. - Rotterdam: Lemniscaat, 2018. - 248 p.. - ISBN: 978-
90-477-1073-8: 14,95 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 jije | Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 jije  
 
In 'Jij en ik' laten negentien jeugdboekenauteurs zien dat vriendschap grenzen en 

culturen, afkomst en geaardheid overstijgt. En dat vluchtelingen welkom zijn. Het boek bevat verschillende 
soorten bijdragen. Van gedichten tot autobiografische verhalen, van historische gebeurtenissen tot 
sciencefiction. Van enkele regels tot vele pagina's. Over vluchtelingen uit alle windstreken. Maar met één 
grote overeenkomst: een warm hart voor diegenen die hun thuis hebben moeten ontvluchten.  
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 Vluchtelingen / Roberts, Ceri; Kai, Hanane. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 32 p.. - 
(Wereld in nood). - ISBN: 978-94-6341-158-5: 14,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 were | Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 were  
 
De informatieve serie 'Wereld in nood' voor kinderen van 7 t/m 10 jaar zoemt in 
op thema's die vaak in het nieuws komen. Dit deel gaat over vluchtelingen en 
migranten. Het boek is realistisch maar probeert ook gerust te stellen. Met 
achterin het boek uitleg van moeilijke woorden en referenties naar boeken en 

websites voor meer informatie.  

 
1 tegen allen-changemakersspel / De Broeck, Karen. - Brussel: 
11.11.11, 2019. - 5 gele kaarten spelinfo, 5 rode kaarten verhalen 
changemakers, 28 blauwe kaarten uitdagingen, 5 groene kaarten 
doorlopende uitdagingen, 3 raamaffiches, 1 infoposter, 25 stickers: 
5,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.11.be/eentegenallen  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 chan | Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 
chan 

  
Dit spel kadert in de campagne 'Changemakers' van 11.11.11. Changemakers streven elk op hun manier naar 
een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden tegen ongelijkheid, 
klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals. Het 1 tegen allen-spel voor jongeren vanaf 12 jaar 
laat de spelers verschillende changemakers-verhalen ontdekken. Zo leren ze hoe sterke en krachtige 
bewegingen en mensen samen de wereld rechtvaardiger en meer solidair maken. Tijdens het spel realiseren 
jongeren door goed samen te werken een reeks uitdagingen tegen een vooraf afgesproken tijd. De groep 
bepaalt zelf hoe ze dit doen. Het spel kan op school, met je jeugdbeweging, in het jeugdhuis ... gespeeld 
worden. De voorbereidingstijd is minimaal, de nabespreking pas je aan de leeftijd en de sterkte van je groep 
aan. De korte versie duurt 50 minuten en de uitgebreidere versie 1,5 uur tot 2 uur. Het campagnelied van 
Tourist LeMC en filmpjes van de changemakers vind je op de website. Alle filmpjes en foto's die tijdens het 
spel gemaakt zijn, mogen via je eigen sociale media kanalen de wereld ingestuurd worden. Gebruik daarbij de 
hashtags #changemakers en #1van11.  
 

Focus 2030 : de SDG's leidraad voor een duurzame toekomst / [s.n.]. - 
Brussel: Associations 21, 2018. - introductie, handleiding, 6 pionnen, 
3 dobbelstenen (1-6, 7-12, 13-J), 17 SDG-kaarten, 1 jokerkaart: 18,00 
EUR  
Doelgroep: 15+ 
URL: http://www.focus2030.be  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 focu | Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 
focu 

  
Deze eenvoudige en flexibele tool laat jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen kennismaken met de 17 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties. De deelnemers worden uitgedaagd om hun dagelijkse ervaringen in een breder (mondialer) 
perspectief te plaatsen. Focus 2030 wil dat burgers 'eigenaars' worden van de analysetool die de SDG's 
vormen, om op die manier een project of actie vanuit de invalshoek van elke SDG te onderzoeken. De animatie 

http://www.11.be/eentegenallen
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leidt tot 1) een concrete, collectief gedragen actie en 2) het ondervragen van politiek verantwoordelijken. Het 
spel is bedoeld voor een breed publiek zonder veel voorkennis en aan te passen naargelang de 
omstandigheden. Op de website kun je als animator of leerkracht meer informatie vinden over de SDG's en 
ervaringen delen.  
 
 

Gloob en Teo : handpoppen / LaPachamama - Sri Lanka. - Leuven: Djapo, 2017. - 2 
handpoppen in zakje van krantenpapier: 40,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 gloo | Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 gloo 
 
Met deze handpopjes kan je de avonturen van Gloob en Teo nog meer tot leven brengen 
in je klas. De poppen zijn helemaal fair trade en gemaakt van 100% duurzame katoen.  

 
De bende van Oorwoud : SOS red het bos / Hendriks, Fleur; De Decker, Frodo. - Hasselt: 
Clavis, 2019. - 109 p.. - ISBN: 978-90-448-3601-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bend | Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 bend  
 
Eerste deel van de boekenreeks over de Bende van Oorwoud: gewone kinderen met een 
hart voor de natuur. Ze komen te weten dat hun geliefde Buzzebos gekapt moet worden 
om plaats te maken voor een winkelcentrum. De bende besluit in actie te komen en 
bedenkt een plan. In het boek vind je een code om een paar liedjes van Radio Oorwoud 

te beluisteren via de app. De muzieknootjes in het boek geven aan wanneer in het verhaal je een liedje kan 
beluisteren.  

 
De ananasboot [kamishibai-verhaal] / Kevelaerts, Herwig; Joye, Tim. - 
Leuven: MOS, 2016. - 11 vertelplaten 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.6 anan | Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.6 
anan 
 
MOS ontwikkelde een reeks kamishibai-verhalen rond duurzame 

ontwikkeling (thema's: opwarming van de aarde, delen, water, voedselkilometers, ...). De vertelplaten zijn te 
gebruiken vanaf de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar. Doorheen elk verhaal helpen 
sleutelvragen en tips jou om duurzame ontwikkeling toe te passen in de klas. 'De ananasboot' gaat over 
voedselkilometers of de afstand die voedingsmiddelen afleggen tussen productie en consumptie.  
 

Propere kleren : diep duiken in duurzame mode : lesmap voor het secundair onderwijs / 
Patteet, Klaartje; Claes, Elisabeth. - Antwerpen: ModeMuseum, 2019. - 55 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 prop | Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.1 prop 
 
Deze lesmap reikt tools aan om positief te leren omgaan met kleding voor een duurzame 
mode-industrie. Naast theoretische achtergrond bevat de lesmap denk- en doe-
opdrachten die het creatief denken stimuleren, die leerlingen tot innovatie prikkelen en 
hun ondernemingsdrang aanwakkert. Met interessante filmpjes, documentaires en links 
ter ondersteuning. Je kunt verschillende opdrachten mixen en matchen zodat ze goed 

aansluiten bij jouw leerlingen en bij het vak dat je doceert. De map bestaat uit drie grote delen. Het deel 'fast 
fashion' bespreekt de impact van de mode-industrie door dieper in te gaan op de ecologische en sociale 
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problemen die de huidige kledingindustrie met zich meebrengt. Deel twee, duurzame mode, geeft zicht op 
hoe verandering zou kunnen ontstaan. Geïllustreerd door case studies wordt er aangegeven wat ontwerpers 
kunnen doen om duurzame mode te maken en hoe wij duurzame mode dus kunnen herkennen. De workshops 
die in deel drie worden besproken kan je gebruiken als inspiratie voor een opdracht in de klas.  
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 Emoties in de kleuterklas : oefenen met de methode van Het Toverbos / Malfait, 
Catherine; Jeannin, Niki. - Leuven: LannooCampus, 2012. - boek (201 p.), dvd. - ISBN: 
978-94-014-0320-7: 19,99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.1 emot | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.1 emot  
 
Het Toverbos is een spelmethodiek om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters 
te bevorderen. Via rollenspel en fantasiespel leren kleuters om zich in andere kinderen 
te verplaatsen en meer aansluiting te vinden bij elkaar. Ze worden enerzijds vaardiger in 

interactie met elkaar en leren anderzijds bewuster omgaan met positieve en negatieve gevoelens van zichzelf 
en anderen. Dit boek is bedoeld als ondersteunend materiaal voor de opleiding van kleuteronderwijzers en 
begeleiders van jonge kinderen die de methodiek willen gebruiken. Het eerste luik omvat een theoretisch 
kader, aangevuld met zelfreflectieopdrachten. Er wordt een observatie-instrument aangereikt waarmee een 
totaalbeeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere kleuter kan geschetst worden. In het tweede 
luik wordt dieper ingegaan op de methodiek Het Toverbos. De uitleg wordt afgewisseld met concrete 
voorbeelden, zelfreflectieopdrachten en videofragmenten.  
 

Bang boos blij : hoe voelt Wannes zich vandaag? / Amant, Kathleen. - Sint-Niklaas: Abimo, 
2013. - [20] p.. - ISBN: 978-90-5932-939-3: 14,10 EUR  
Doelgroep: 0-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.2 wann | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.2 wann  
 
Kijkboek waarin kleuters kunnen ontdekken wat gevoelens zijn. Eerst worden de 
gevoelens blij, boos, bang en verdrietig uitgelegd. Dan volgen vier kijkplaten om het 
herkennen van gevoelens te oefenen. Ten slotte tonen nog enkele pagina's wat Wannes 

doet als hij boos, blij, bang of verdrietig is.  
 

Ik, jij, wij, samen : een kijkboek met versjes / Amant, Kathleen. - [Sint-Niklaas]: Abimo, 
2015. - 22 p.. - ISBN: 978-94-6234-354-2: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.1.4 ikji | Vindplaats Turnhout: WEL 1.1.4 ikji 
 
Kijkboek met versjes waarin kleuters kunnen ontdekken hoe ze kunnen samenspelen. 
Op elke dubbele pagina vind je rechts enkele tekeningen met informatie rond anders-
zijn, wat zijn vrienden, samenspelen, vrienden maken en nee zeggen. Rechts vind je 
telkens een versje rond dat thema. In een tweede deel vind je per thema nog een grote 

plaat met een tweede versje en een reflectie- en zoekvraag bij het thema en de plaat.  
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Act-It-Out Junior : sociale vaardigheden spelenderwijs / [s.n.]. - 
Eindhoven: Ridea, [s.a.]. - houten spelbord; box met spelmateriaal (2 
dobbelstenen, 10 gekleurde staken, 6x10 gekleurde ringen), 32 
opdrachtkaarten, 10 kaarten aandachtspunten, handleidingkaart, 
instructiekaart trainer, instructiekaart groep, spelregelkaart: 202,00 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 act- | Vindplaats Turnhout: WEL 
2.1.4 act- 

  
Act-it-Out is een bordspel, gericht op het oefenen van sociale vaardigheden. In het spel wordt met 6 
verschillende vaardigheden geoefend: Iets bespreken; Kritiek geven; Kritiek ontvangen; Nee zeggen; Opkomen 
voor jezelf; Waardering uiten. Deze Junior versie van het spel is bedoeld voor de leeftijdsgroep 10-14 jaar. 
Met behulp van gekleurde pionnen en een dobbelsteen doorlopen de spelers een parcours met gekleurde 
vlakken. Er wordt gebruik gemaakt van opdrachtkaarten en, indien gewenst, kaarten met aandachtspunten. 
Op de opdrachtkaarten staat per vaardigheid een opdracht, zes opdrachten per kaart dus, die qua kleur 
overeenstemmen met het spelbord. De met de kleur corresponderende vaardigheid wordt, door degene die 
aan de beurt is, in een rollenspel geoefend. De opdrachten zijn steeds een korte omschrijving van een sociale 
situatie, ze laten veel ruimte voor improvisatie over de details van de situatie. De kaarten met 
aandachtspunten bevatten tips per vaardigheid die kunnen helpen de vaardigheid correct uit te voeren. Het 
bordspel is geschikt voor een groep van 1 tot 10 personen. De aanwezigheid van een begeleider is gewenst, 
maar niet in alle situaties noodzakelijk.  

 
 Feedback is fantastisch / Cook, Julia; De Weerd, Kelsey. - Rotterdam: Bazalt, 2018. 
- 31 p.. - ISBN: 978-94-6118-245-6: 15,50 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 feed | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 feed  
 
Dit prentenboek vertelt het verhaal van Max. Max krijgt van zijn vrienden en van 
de juf vaak complimenten, maar ook feedback. Zoals hoe hij de bal tijdens het 
voetballen nóg beter kan schoppen, of hoe hij in de klas soms wat te hard praat. 
Max weet niet altijd hoe hij hiermee moet omgaan. Maar gaandeweg leert Max dat 

complimenten eigenlijk een soort cadeau zijn, en dat feedback eigenlijk fantastisch is. Achteraan het boek 
vind je ook nog enkele didactische tips voor leerkrachten en ouders terug. Bij het boek werd ook nog een 
activiteitengids uitgewerkt met activiteiten en werkbladen om in de slag te werken rond het geven en 
ontvangen van complimenten en feedback. 
 

 Feedback is fantastisch: Activiteitengids / Cook, Julia; De Weerd, Kelsey. - Rotterdam: 
Bazalt, 2018. - 51 p.. - ISBN: 9789461182500: 15,50 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 feed | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 feed 
 
Deze activiteitengids werd uitgewerkt als aanvulling bij het prentenboek 'Feedback is 
fantastisch', dat het verhaal vertelt van Max die gaandeweg leert dat complimentjes een 
soort cadeau zijn, en dat feedback eigenlijk fantastisch is. Deze gids bevat activiteiten en 
werkbladen om met kinderen vanaf 8 jaar te werken rond het ontvangen en geven van 

complimenten en feedback. Elke activiteit wordt duidelijk omschreven met een doel, materialenlijst, 
instructies voor de leerkracht en werkbladen. 
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 Spelend leren bal: SEO Bal / [s.n.]. - Amersfoort: Kwintessens, [s.a.]. - buitenbal, 2 
ballonnen, tussenstuk voor pomp, handleiding 
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 spel | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 spel  
 
Op deze bal voor sociaal-emotionele ontwikkeling (de SEO bal) staan op elk paneel 
termen die te maken hebben met sociaal-emotionele ontwikkeling zoals 'sorry', 'luister', 

'bang', of 'ik kan het'. Bij de bal vind je een handleiding met enkele suggesties tot spelvormen en instructies 
om de bal op te blazen.  

 
 Op zoek naar de kleine giraf : geweldloos communiceren voor en met kinderen / Stichting 
De Kleine Giraf. - Enschede: Stichting De Kleine Giraf, 2014. - 48 p.: 9,00 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.5 opzo | Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.5 opzo  
 
Dit boekje is bedoeld voor kinderen (8-10 jaar) en volwassenen die - in welke vorm dan ook 
- samen met kinderen willen werken aan Geweldloos Communiceren. De verhalen en 
bijbehorende oefeningen nodigen uit om spelenderwijs kennis te maken met Geweldloos 
Communiceren. Kinderen kunnen de verhalen zelfstandig of met elkaar lezen en zo ook de 

oefeningen doen. Er kan klassikaal of individueel mee gewerkt worden, op school of thuis. Ze kunnen 
aanvullend gebruikt worden bij bestaande programma's die aandacht schenken aan communicatie, 
weerbaarheid en burgerschapsvorming.  
 

 De gehoorstoornis survivalgids / De Braeckeleer, Nico; De Leenheer, E.; Devos, Maaike. - 
Sint-Niklaas: Abimo, 2011. - 120 p.. - ISBN: 978-90-5932-691-0: 11,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.1 surv | Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.1 surv 
 
De Gehoorstoornis Survivalgids is een helpboek voor kinderen met gehoorproblemen. 
Omdat ze zich soms anders voelen en niet begrepen, proberen de auteurs hier een en ander 
op een rijtje te zetten. Zo ontdekken gehoorgestoorden dat ze niet alleen staan met hun 

gevoelens, dat er verschillende gehoorstoornissen zijn en vooral dat er helemaal niets mis is met hen. Dit boek 
geeft een overzicht van mogelijke hulpmiddelen, van gedrag op school en tegenover leeftijdsgenoten, van 
soorten gehoorstoornissen en van bekende personen die een gehoorstoornis hebben. Achterin het boek staat 
nog een hoofdstuk voor volwassenen, het verklaart de keuze van de onderwerpen en de indeling van de 
hoofdstukken.  
 

 De depressie survivalgids / Beyers, Annick; Van Noyen, Ria; van Schijndel, Josine. - Sint-
Niklaas: Abimo, 2014. - 148 p.. - ISBN: 978-94-6234-174-6: 11.95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 depr | Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.3 depr 
 
De depressie survivalgids is een boek voor leerlingen die kampen met sombere en 
depressieve gevoelens. Het boek is ook bruikbaar voor leerkrachten, ouders, of 
vriendjes van iemand met problemen rond depressie.Het boek probeert de lezer inzicht 
te geven in welke signalen of gevoelens nu juist op een depressie wijzen, wat de 
oorzaken kunnen zijn, en uiteraard wat je kan doen om je beter te voelen. Het geeft op 

een luchtige manier aan bij wie je terecht kan met deze gevoelens en normaliseert depressieve gevoelens 
zonder deze te minimaliseren.  
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 De autisme survivalgids / Descamps, Luc; van Schijndel, Josine. - Sint-Niklaas: Abimo, 
2011. - 150 p.. - ISBN: 978-90-5932-737-5: 11,27 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 auti | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.1 auti  
 
De Autisme Survivalgids is een helpboek voor kinderen met autisme. Het boekje is 
ingedeeld in vijftien duidelijke hoofdstukken die telkens survivaltips groeperen rond een 
specifiek onderwerp: de druk op de klok, het schoolplein, huiswerk, feestjes, enz In elk 
hoofdstuk begint men met het probleem te benoemen, zodat de lezer situaties herkent en 

begrijpt. Dan volgen de tips, hoe je best met die problemen kan omgaan. De survivalgids is bedoeld voor 
leerlingen vanaf 8 jaar. Achterin het boek staat nog een hoofdstuk voor volwassenen, het verklaart de keuze 
van de onderwerpen en de indeling van de hoofdstukken.  
 

 De DCD survivalgids / Calmeyn, Paul; De Braeckeleer, Nico. - Sint-Niklaas: Abimo, 2015. - 
103 p.. - ISBN: 978-90-5932-693-4: 11,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.1 dcds |Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.1 dcds 
 
De DCD Survivalgids is geschreven voor kinderen die DCD (Developmental Coordination 
Disorder) hebben. Het boek legt uit wat DCD is, wat deze stoornis veroorzaakt, wat je 
daarbij kan voelen, waar je hulp kan krijgen, hoe je thuis en op school met DCD om kan 
gaan en laat zien dat kinderen met DCD er niet alleen voor staan. Het is ook interessant 

leesvoer voor ouders, broertjes en zusjes, hulpverleners, begeleiders, leerkrachten, ... van kinderen met DCD.  
 

 De hoogbegaafdheid survivalgids / Kieboom, Tessa; Verheye, Danielle; Descamps, Luc; 
Devos, Maaike. - Sint-Niklaas: Abimo, 2016. - 118 p.. - ISBN: 978-90-5932-611-8: 11,95 
EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 hoog | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 hoog 
 
Dit boek is geschreven voor 8 tot 12 jarigen die hoogbegaafd zijn. Het legt kort uit wat 
hoogbegaafdheid juist is, maar legt ook vooral de nadruk op de gevoelens die 
hoogbegaafdheid vaak bij kinderen doet oproepen. Het boek biedt het kind ook concrete 

tips over omgaan met vrienden, strategieën voor in de klas, en tips om in gesprek te gaan met de leerkracht 
en de school. Voor de leerkracht is het een interessant boek om aan een leerling te geven, of om zelf inspiratie 
op te doen om hoogbegaafde leerlingen beter te begeleiden in de klas. Achteraan het boek vind je ook een 
korte toelichting terug voor de leerkracht.  

 
 De hoogsensitiviteit survivalgids / Descamps, Luc; An Michiels. - Sint-Niklaas: Abimo, 
2016. - 128 p.. - ISBN: 9789059326125: 11,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 hoog | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 hoog  
 
Dit boek is geschreven voor 8 tot 12 jarigen die hoogsensitief zijn. Het legt kort uit wat 
hoogsensitiviteit juist is, maar legt ook vooral de nadruk op de gevoelens die 
hoogsensitiviteit vaak bij kinderen doet oproepen. Het boek biedt het kind ook concrete 
tips over omgaan met vrienden, strategieën voor in de klas, en tips om in gesprek te gaan 

met de leerkracht en de school. Voor de leerkracht is het een interessant boek om aan een leerling te geven, 
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of om zelf inspiratie op te doen om hoogsensitieve leerlingen beter te begeleiden in de klas. Achteraan het 
boek vind je ook een korte toelichting terug voor de leerkracht.  
 

 Mijn AD(H)D doe-gids / Winckelmans, Vera. - Kalmthout: Abimo, 2016. - 28 p.. - ISBN: 
9789462346253: 4,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 mijn 
 
Deze doe-gids sluit aan bij De AD(H)D survivalgids die in heel toegankelijke taal vertelt wat 
dyscalculie is. Deze doe-gidsen hebben als doel kinderen concreet hulp te bieden bij 
moeilijkheden thuis en in de klas. Aan de hand van doe-opdrachten worden problemen 
bespreekbaar en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten voeren de kinderen uit, alleen of 

samen met de (zorg)leerkracht, begeleider of met hun ouders. Op deze manier krijgen ze inzicht in hun eigen 
moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een positieve manier krijgen kinderen hulpmiddelen, tips en 
suggesties aangereikt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Al deze informatie houden ze bij in hun 
doe-gids.  

 
 Mijn autisme doe-gids / Santermans, Bieke. - Kalmthout: Abimo, 2017. - 28 p.. - ISBN: 
9789462344587: 4,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 mijn 
 
Deze doe-gids sluit aan bij De autisme survivalgids, die in heel toegankelijke taal vertelt 
wat autisme is. Deze doe-gidsen hebben als doel kinderen met ontwikkelingsproblemen 
concreet hulp te bieden bij moeilijkheden thuis en in de klas. Aan de hand van doe-
opdrachten worden problemen bespreekbaar en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten 

voeren de kinderen uit, alleen of samen met de (zorg)leerkracht, begeleider of  met hun ouders. Op deze 
manier krijgen ze inzicht in hun eigen moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een positieve manier krijgen 
kinderen hulpmiddelen, tips en suggesties aangereikt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Al deze 
informatie houden ze bij in hun doe-gids.  

 
 Mijn hoogsensitiviteit doe-gids / Santermans, Bieke. - Kalmthout: Abimo, 2017. - 28 p.. - 
ISBN: 9789462344600: 4,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 mijn | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 mijn 
 
Deze doe-gids sluit aan bij De hoogsensitiviteit survivalgids die in heel toegankelijke taal 
vertelt wat hoogsensitiviteit is. Deze doe-gidsen hebben als doel kinderen concreet hulp 
te bieden bij moeilijkheden thuis en in de klas. Aan de hand van doe-opdrachten worden 
problemen bespreekbaar en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten voeren de kinderen 

uit, alleen of samen met de (zorg)leerkracht, begeleider of met hun ouders. Op deze manier krijgen ze inzicht 
in hun eigen moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een positieve manier krijgen kinderen hulpmiddelen, 
tips en suggesties aangereikt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Al deze informatie houden ze bij 
in hun doe-gids.  
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 De AD(H)D survivalgids / Taylor, Jonh F.. - Sint-Niklaas: Abimo, 2014. - 117 p.. - ISBN: 978-
90-5932-343-8: 11,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 surv | Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 surv  
 
De 'AD(H)D Survivalgids' werd geschreven voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Ze kunnen dit 
boek alleen lezen, of samen met hun ouders en juf of meester. Op een speelse manier legt 
dit boek aan kinderen uit wat ADHD of ADD is, geeft praktische strategieën om goed voor 
jezelf te zorgen, je gedrag te wijzigen, graag naar school te gaan en plezier te maken. Ook 

wordt er ingegaan op de eventuele behandeling (indien dit nodig is) door dokters, therapeuten en het nemen 
van geneesmiddelen. Achterin het boek staat nog een hoofdstuk voor volwassenen, het verklaart de keuze 
van de onderwerpen en de indeling van de hoofdstukken.  
 

FiloZOO : filosoferen over natuur en techniek / De Schrijver, Jelle. - [S.l.]: 
Odisee Hogeschool, 2019. - metalen doosje met kaartenset 'Denkdieren' 
(45 kaarten), dierendobbelsteen, 'Grote Filozoo-fische kaartenset' (35 
kaarten), infokaartje: 40,00 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
URL: http://www.filozoo.be/home  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 filo |Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 
filo 

  
De methode Filozoo prikkelt kinderen en jongeren om te filosoferen over natuur, wetenschap en techniek. 
Met eenvoudige experimenten leren ze eigen hypothesen onderzoeken. Dierenkaarten zoals het 
'twijfelschaap', de 'argumenteerbeer' of het 'kenniskonijn' maken het eenvoudig om verschillende 
'denkbrillen' op te zetten. Op de grote 'Filozoo-kaarten' staan aan één zijde een hoofdvraag en aan de andere 
zijde bijkomende vragen. De methode is bruikbaar in het basis- en het secundair onderwijs, in de lessen STEM 
of wetenschap. Op de website vind je extra informatie. De ontwikkelaars bieden ook workshops voor 
leerlingen en nascholing voor leerkrachten aan.  
 

Je fantastische elastische brein: vormen en rekken / Deak, JoAnn; Ackerley, Sarah. 
- Rotterdam: Bazalt, 2018. - 28 p.. - ISBN: 9789461182326 
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: wwww.bazalt.nl/lesplan-feb  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 jefa | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 jefa 
 
In dit boek wordt op kindermaat en met veel prenten uitgelegd hoe het brein 
werkt en ontwikkelt. Het kan zo gebruikte worden als introductie op de 
ontwikkeling van een 'growth mindset' volgens de principes van C. Dweck. Bij het 
boek is een downloadbaar lesplan ontwikkeld dat bestaat uit drie activiteitensets. 

Deze klassikale activiteiten trachten kinderen aan te moedigen om te reflecteren op hun individuele 
ervaringen, met name ervaringen die betrekking hebben op persoonlijk succes en gebieden van groei. Ook 
kunnen ze ingezet worden om karaktervorming te ontwikkelen op het gebied van moed, redeneren en 
verantwoordelijkheid.  

http://www.filozoo.be/home
http://www.bazalt.nl/lesplan-feb
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 De leeruitdaging : diep leren in de leerkuil / Nottingham, James; 
Hattie, John; Adrian, Ruurd; Maarschalkerweerd, Joost. - Rotterdam: 
Bazalt, 2018. - 229 p.. - ISBN: 978-94-6118-254-8: 56,00 EUR  
Doelgroep: 3-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 leer | Vindplaats Turnhout: WEL 
2.5.5 leer  
 
Dit boek beschrijft de theorie en praktijk van de Leeruitdaging waarin 
het principe van de Leerkuil centraal staat en dat aansluit bij de 

principes van Growth Mindset en Leren zichtbaar maken. Het boek werkt de Leeruitdaging uit in zeven 
stappen:  1. Selecteer een concept.  2. Vraag leerlingen naar hun ideeën over het concept.  3. Zorg voor een 
cognitief conflict.  4. Laat je leerlingen ideeën vergelijken en zoeken naar overeenkomsten en verschillen.  5. 
Laat je leerlingen een denktool gebruiken om de ideeën te ordenen en te verbinden.  6. Laat je leerlingen een 
zo doordacht mogelijke definitie van het concept geven.  7. Kijk samen naar toepassingen van het geleerde en 
reflecteer op het leerproces. Het principe is oorspronkelijk ontwikkeld voor 9 tot 13-jarigen, maar kan met 
aanpassingen vermeld in het boek gebruikt worden vanaf 3 jaar.  
 

Het meisje dat nooit fouten maakte / Pett, Mark; Rubinstein, Gary. - 
Rotterdam: Bazalt, 2018. - 32 p.. - ISBN: 978-94-6118-252-4: 14,95 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
URL: www.bazalt.nl/lesplan-hetmeisje  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 meis | Vindplaats Turnhout: WEL 
2.5.5 meis 
 
Dit boek vertelt het verhaal van Isabella, het meisje dat nooit fouten 
maakt. Ze is perfect, in tegenstelling tot haar broertje die fouten maken 
fantastisch vindt. Isabella maakt haar huiswerk foutloos en heeft nooit 

twee verschillende sokken aan. Nadat ze op school een 'bijna-fout' maakt, is ze bang om een echte fout te 
maken bij de talentenshow die ze al drie keer gewonnen heeft. Aan de hand van dit verhaal kan men 
perfectionisme en growth mindset bespreekbaar maken met kinderen. Een bijbehorend lesplan is terug te 
vinden op de website van de uitgeverij. 
 

Mindsets op school / Ricci, Mary Cay; Weij-van Wanrooij, Madeleine; Dekker, Jankees; 
Bosch, Katja; Camps, Wouter. - Rotterdam: Bazalt, 2017. - 127 p.. - ISBN: 978-94-6118-
231-9: 45,00 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 mind | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 mind 
  
Jonge kinderen hebben grote dromen over wat ze kunnen worden: astronaut, dierenarts, 
profvoetballer of juf. De growth mindset-theorie laat zien hoe belangrijk het is dat 
kinderen zich ervan bewust zijn hóe ze leren en hoe zij zich kunnen ontwikkelen om hun 
dromen waar te kunnen maken: door gemotiveerd te zijn, doorzettingsvermogen te 

tonen en van fouten te leren. Mindsets op school geeft bij deze theorie veel praktische suggesties aan leraren, 
schoolleiders en ouders om leerlingen daarbij te helpen. Hoe creëer je een growth mindset -cultuur in de 
school en in de klas en hoe neem je ouders daarin mee?   

file://///fileserver08/doca$/9_Comm_Promo/9_3_Nieuwsbrief/nieuwsbrieven%202019/Nieuwsbrief_5_december_2019/Nieuwe%20Aanwinsten/www.bazalt.nl/lesplan-hetmeisje
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 Dus, want, maar en tenzij : over kritisch denken, argumenteren en debatteren in het 
onderwijs / De Maeyer, Jan. - Leuven: Acco, 2016. - 204 p.. - ISBN: 978-94-6292-707-0: 
24.90 EUR  
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.6 dus, |Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.6 dus, 
 
Kritisch denken, debatteren, betogen en argumenteren hebben heel wat met elkaar 
gemeen. Filosoferen lijkt misschien een buitenbeentje, maar ook hier moeten we 
argumenteren. Kritisch denken en argumenteren zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.  

Dus, want, maar en tenzij is een zes-stappen-plan voor het aanleren van argumenteren aan kinderen en 
jongeren. De auteur bespreekt uitvoerig hoe een debat moet worden gevoerd en hoe men zich erop kan 
voorbereiden. Er worden verschillende spelvormen om te leren debatteren voorgesteld en suggesties over 
onderwerpen gedaan.  
 

 De dyscalculie survivalgids / De Bondt, Annemie; De Braeckeleer, Nico; van Schijndel, 
Josine. - Sint-Niklaas: Abimo, 2011. - 81 p.. - ISBN: 978-90-5932-778-8: 11,27 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 dysc |Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 dysc  
 
De Dyscalculie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyscalculie is en hoe je ermee kunt 
omgaan. Ook de mogelijke emotionele gevolgen van deze leerstoornis worden beschreven 
zoals het zich anders voelen, demotivatie, het verlies van zelfvertrouwen en faalangst. 

Verder lees je nog hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen worden; welke 
bekende mensen ook dyscalculie hebben; het verhaal van een lotgenootje en een mama. In het boekje zijn 
ook websites opgenomen waar je informatie kunt vinden en leuke oefeningen kunt maken, quizzen en mopjes. 
Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 8 jaar.  
 

 Mijn dyslexie doe-gids / Santermans, Bieke. - Kalmthout: Abimo, 2017. - 28 p.. - ISBN: 
9789462344594: 4,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 mijn | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 mijn  
 
Deze doe-gids sluit aan bij De dyslexie survivalgids, die in heel toegankelijke taal vertelt 
wat dyslexie is. Deze doe-gidsen hebben als doel kinderen met ontwikkelingsproblemen 
concreet hulp te bieden bij moeilijkheden thuis en in de klas. Aan de hand van doe-
opdrachten worden problemen bespreekbaar en begrijpelijk gemaakt. Deze opdrachten 

voeren de kinderen uit, alleen of samen met de (zorg)leerkracht, begeleider of met hun ouders. Op deze 
manier krijgen ze inzicht in hun eigen moeilijkheden, maar ook in hun sterktes. Op een positieve manier krijgen 
kinderen hulpmiddelen, tips en suggesties aangereikt waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen. Al deze 
informatie houden ze bij in hun doe-gids.  

 
 De survivalgids beelddenken / Beyers, Annick; Kleipas, Sandra; van Schijndel, Josine. - 
Kalmthout: Abimo, 2016. - 189 p.. - ISBN: 978-94-6234-630-7: 11,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 surv | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 surv 
  
De Survivalgids Beelddenken is een helpboek voor beelddenkers, kinderen die een voorkeur 
hebben voor beelden in hun denken, begrijpen, en leren. Het boekje is ingedeeld in acht 
duidelijke hoofdstukken met informatie, weetjes, en uiteraard veel tips. De survivalgids is 
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bedoeld voor leerlingen vanaf 8 jaar en zet ook actief in op het afstappen van 'etiket-denken'. Achterin het 
boek staat nog een hoofdstuk voor (groot)ouders en leerkrachten met tips en een lijst met relevante websites 
en informatie.  
 

 De survivalgids stotteren en broddelen / Beyers, Annick; Moerenhout, Caroline; Reunes, 
Gert. - Sint-Niklaas: Abimo, 2015. - 161 p.. - ISBN: 978-94-6234-426-6: 11.95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 surv | Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 surv 
 
De survivalgids stotteren helpt stotterende (en broddelende) kinderen om beter om te 
gaan met hun probleem. Zoals steeds is ook deze gids speciaal geschreven op maat van 
kinderen. Als leerkracht kan je het boek dus aanbieden aan leerlingen, maar het is ook 
zeker handig om zelf meer inzicht te krijgen in de problematiek, en welke invloed deze juist 

heeft op het gedrag en leervermogen van leerlingen. Het boek legt uit wat stotteren is, en wat het met je 
doet. Daarnaast wordt er ook ingegaan op broddelen: een andere vorm die ook officieel erkend is als 
spraakstoornis waarbij je te snel praat, over je woorden valt en daardoor slecht verstaanbaar bent. Het komt 
vaak voor in combinatie met stotterproblemen. Tot slot gaat het boek ook nog in op hoe beide stoornissen 
behandelt kunnen worden, en geeft het boek een heleboel tips om zelf aan de slag te gaan. Achteraan vind je 
ook nog tips voor ouders en leerkrachten terug, en een lijst met interessante websites, apps, films en boeken.  
 

 
 De giraf en de jakhals in ons. Over geweldloos communiceren / Mol, Justine. - Amsterdam: 
SWP, 2007. - 124 p.. - ISBN: 978-90-6665-828-8: 14,83 euro  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 gira | Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 gira 
 
De giraf en de jakhals staan symbool voor twee kwaliteiten in ons. De jakhals is 
resultaatgericht, oordelend en autoritair. De giraf is zowel zachtaardig als sterk, kijkt met 
mildheid naar wat zich aandient, communiceert vanuit zijn hart en zoekt verbinding en 
helderheid. In "De giraf en jakhals in ons" maakt Justine Mol duidelijk, dat het mogelijk is 

de jakhals te accepteren en ruimte te geven, en tegelijkertijd giraf te kunnen zijn, vanuit een diepe wens bij 
te dragen aan geluk en vrede voor iedereen. De giraf helpt de jakhals zich te uiten waardoor zijn 
meedogenloosheid kan veranderen in mededogen. Een inspirerend boek waarin de lezer ervaart wat 
geweldloos communiceren inhoudt.  
 

 Taboe / Pimento. - Antwerpen: Pimento, 2018. - 5 uitlegkaarten, 50 kaarten. - ISBN: 
9789491850196 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 tabo | Vindplaats Turnhout: WEL 3.2 tabo 
 
Taboe is een spel voor jongeren van 12 tot 18 jaar met als doel taboewoorden rond relaties 
en seksualiteit te durven uitspreken, er bij stil te staan, te bespreken en er een mening over 
te verwoorden. Op de uitlegkaarten vind je een speluitleg, alternatieve werkvormen en 

referenties naar materialen om nabespreking te ondersteunen. Het spel is bevat 50 woorden uit de taboesfeer 
(maagdenvlies, SOA, Sexting, ...) die deelnemers vervolgens moeten proberen uit te leggen zonder bepaalde 
woorden die ook op het kaartje staan te gebruiken. Het is aangeraden vooraf kaartjes te selecteren op maat 

https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2018/05/Taboe_bijlage.pdf
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van de doelgroep.Op de website van Pimento vind je ook een lijst met de woorden vergezeld van een definitie 
en extra info.  
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Een verkeerde toekomst : een kortfilm over 
klimaatverandering / Roskam, Michaël R.. - 
Brussel: 11.11.11, 2019. 
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 
jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.11.be/kom-in-actie/op-
school/secundair/item/vertoon-de-film-een-
verkeerde-toekomst-in-je-klas  
URL: 

https://eenverkeerdetoekomst.be/#eenverkeerdetoekomst  
Vindplaats Antwerpen: URL  

Aan de hand van deze kortfilm, gevolgd door een nabespreking, kan je het thema 
klimaatverandering behandelen in het secundair onderwijs. De film speelt zich af in het jaar 
2043. De wereld zoals we hem kennen is voorgoed veranderd. Dona (Romy Louise Lauwers) 
gaat samen met haar opa Jules Praat (Jan Decleir) en tante Tina (Natali Broods) na hoe het 
allemaal begon. De makers van de kortfilm willen politici oproepen om moed te tonen. Om niet 
terug te plooien binnen de eigen grenzen, maar voluit te kiezen voor internationale 
samenwerking en solidariteit. En om op lange termijn te durven denken. Dat is niet alleen nodig 
voor ons klimaat, maar ook voor armoede, ongelijkheid, migratie en mensenrechten.  

In de zorg - Uit de zorgen [IDZ/UDZ] 
: vluchtelingen integreren als 
medewerkers in de zorgsector / 
Familiehulp. - Halen: Interreg 
Euregio Maas-Rijn, [s.a.]. - website, 
veelv. gepag. 
URL: https://www.idz-udz.eu/  
Vindplaats Antwerpen: URL  

 
Acht zorg-, vluchtelingen en arbeidsmarktorganisaties uit Nederlands en Belgisch Limburg en 
de Städteregion Aachen werken samen binnen het euregionale project In de Zorg - Uit de 
Zorgen om vluchtelingen toe te leiden naar werk of stages in de zorgsector in de drie landen. 
Op de website vind je verhalen uit de praktijk en per land informatie en tools om de toetreding 
te ondersteunen van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. De informatie en 
tools zijn ingedeeld voor de verschillende doelgroepen. Vluchtelingen vinden er bijvoorbeeld 
informatie over hoe het zorgsysteem in België is ingericht en kunnen kennismaken met de 
verschillende beroepen in de zorg met hun functie-eisen. Voor zorgorganisaties is er een 
beknopt en eenvoudig stappenplan om vluchtelingen te werven, opleiden en tewerkstellen. 
Trajectbegeleiders en jobcoaches vinden er onder meer informatie over cultuursensitief 
werken, interculturele competentie, intercultureel coachen, rechten en plichten van 
vluchtelingen en asielzoekers, taalverwerving, enz.  

https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/vertoon-de-film-een-verkeerde-toekomst-in-je-klas
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/vertoon-de-film-een-verkeerde-toekomst-in-je-klas
https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair/item/vertoon-de-film-een-verkeerde-toekomst-in-je-klas
https://eenverkeerdetoekomst.be/%23eenverkeerdetoekomst
https://www.idz-udz.eu/
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SDG 14 : Life below water - Plastic vervuiling / Studenten Lerarenopleiding UCCL. - Leuven - 
Limburg: Lerarenopleiding UCLL, 2019. - veelv. gepag. 
Doelgroep: 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: http://sdglifebelowwater.weebly.com/  
Vindplaats Antwerpen: URL 

  
'SDG 14 Life below water' is één van de doelen die Unesco vooropgesteld heeft om het welzijn 
en de welvaart overal ter wereld te verbeteren. In het kader van het vak Wereldburgerschap 
bundelden studenten lerarenopleiding de resultaten van hun onderzoek naar dit duurzaam 
ontwikkelingsdoel in een online leerpad. Aan de hand van korte teksten, afbeeldingen, filmpjes 
en interactieve oefeningen kom je meer te weten over de invloed van vervuiling door plastic 
op het leven onder water en over de mogelijke oplossingen. Een enquête peilt naar je eigen 
plasticverbruik.  

Startpakket Alfa Woordenschat 
Spelvormen LOWAN-vo / Udo, Nettie. 
- [S.l.]: LOWAN-vo, 2019. - 22 p. 
Doelgroep: Volwassenen 11-12 jaar 
13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
URL: https://www.lowan.nl/wp-
content/uploads/2019/09/LOWAN-
vo-ISK-Startpakket-Alfa-
Woordenschat-Spelvormen-

Handleiding.pdf  
URL: www.quizlet.com/lowanstart  
Vindplaats Antwerpen: URL  
Vindplaats Turnhout: URL  
 
Op een aantal OKAN-scholen worden analfabete-, semi-analfabete- en beginnende NT2 
leerlingen regelmatig (vaak noodgedwongen) in één groep geplaatst. In deze handleiding vind 
je een beschrijving van de spelvormen, zowel voor de analfabete leerlingen als voor de 
beginnende leerlingen in route 1, 2 en 3. Per werkvorm worden differentiatiemogelijkheden 
aangegeven, zodoende is er voldoende uitdaging om op meerdere niveaus spelenderwijs de 
woordenschat te vergroten. Alles is per thema te downloaden (pdf).  
 
 
 
 
 
 

http://sdglifebelowwater.weebly.com/
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2019/09/LOWAN-vo-ISK-Startpakket-Alfa-Woordenschat-Spelvormen-Handleiding.pdf
file://///fileserver08/doca$/4_Bib/4_6_Selectielijsten/opmaak/sjablonen/www.quizlet.com/lowanstart
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FONS / Die Keure, 2015. - 48 p. 
Vindplaats Antwerpen:  ro 6 fons 
Vindplaats Turnhout:  ro 6 fons 
   
FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands 
basis- en secundair. Het verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal 
te raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen die op zoek is naar 
activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de 
hoogte wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en 
onderwijs. Aan bod komen o.a.: literatuuronderwijs, differentiatie, 

evaluatie,... 
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