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Vakwerk 12 : Binnenschool en 
Buitenschools Leren en Oefenen: Selectie 
uit de lezingen en presentaties BVNT2 
Conferentie Amsterdam 2018 / Verhallen, 

Simon. - Amsterdam: Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal (BV NT2), 
2018. - 111 p.: 7,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: bl 4 vakw  
 
Deze bundel bevat bewerkte versies van lezingen, gehouden op de NT2-conferentie in 
Amsterdam in 2018. Thema: Binnenschools en buitenschools leren.  

 
The multilingual edge of education / Avermaet, Piet van; Slembrouck, 
Stefaan; Van Gorp, Koen; Sierens, Sven; Maryns, Katrijn. - London: 
palgrave macmillan, 2018. - 374 pages. - ISBN: 2017965088. - ISBN: 1-
137-54855-X. - ISBN: 978-1-137-54855-9 
Vindplaats Antwerpen: dg 4 mult  

 
Dit boek zoemt in op de nood nieuwe educatieve perspectieven te 
ontwikkelen waarin meertaligheid gevaloriseerd en strategisch gebruikt 
kan worden in settings van instructie en leren. De diverse linguistische 

achtergronden moeten als plus beschouwd worden, in plaats van als drempel.  
 
Diversiteit in de klas?! Aan de slag met interactieve werkvormen / Verstraete, Eva. - 
Antwerpen: Centrum Nascholing Onderwijs, [s.a.]. - 21 p. 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 dive  
 
Deze bundel bevat de slides bij de presentatie die Eva Verstraete voor steunpunt diversiteit & 
leren gaf over diversiteit in de klas. De uiteenzetting bestaat uit 3 delen: Wat is diversiteit?/ 
Interactieve werkvormen: waarom, wat hoe/ Screenen van diversiteit  
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HJK : de wereld van het jonge kind : vakblad voor de ontwikkeling, 
opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen / van den Berg, Iris. - 
Amersfoort: ThiemeMeullenhoff, 2012.. - ISBN: 0165-4772: 59,95 EUR 
per jaargang  
URL: http://www.hjk-online.nl/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 hjk ; TABLETS  
Vindplaats Turnhout: TABLETS 

  
In het maandblad De wereld van het jonge kind (HJK) staat de opvoeding 
en ontwikkeling van, en het onderwijs aan kinderen van drie tot acht jaar 

centraal. HJK is er voor iedereen die beroepsmatig bezig is met de verzorging van en het 
onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd: leerkrachten, schoolbegeleiders, 
coördinatoren, onderwijsadviseurs en studenten lerarenopleiding.  
 

JSW : jeugd in School en Wereld : maandblad voor het basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en opleiding / [s.n.]. - Baarn: Bekadidact, [s.a.].. - 
ISBN: 0165-6260: 48,50 euro  
URL: http://www.jsw-online.nl 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 jsw ; TABLETS  
Vindplaats Turnhout: TABLETS  

 
'Jeugd in School en Wereld' is een maandblad voor het basisonderwijs 
en speciaal basisonderwijs. Het heeft een brede inhoud en wil praktisch 

in gebruik zijn. Vakinhoudelijk gaat het van taal en rekenen tot wereldoriëntatie en expressie. 
Vakoverschrijdend vindt u er van het nieuwe leren tot didactiek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Verder een maandelijkse praktijkbijdrage met kopieerbare werkbladen en 
handige lessuggeties. Je kan dit tijdschrift ook op onze tablets lezen via de link "Schooltas".  
 

KLASSE magazine / De Wilde, Bart. - [S.l.]: Vlaams Ministeria van 
Onderwijs en Vorming, [s.a.]. 
URL: https://www.klasse.be/  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 klas  

 
Het KLASSE magazine verschijnt 4 keer per jaar met uitgewerkte dossiers 
en inspirerende portretten voor alle onderwijsprofessionals.  
 
 

 
Onderwijskrant / [s.n.]. - Betekom: Noël Gybels, 
[s.a.].: 16,00 euro  
URL: http://www.onderwijskrant.be/ 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 ond  

 
Onderwijskrant brengt beschrijvingen van, en 
kritische reflecties over onderwijs en 
onderwijsvernieuwing. Bepaalde bijdragen zijn 

http://www.hjk-online.nl/
http://www.jsw-online.nl/
https://www.klasse.be/
http://www.onderwijskrant.be/
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wetenschappelijk gestoffeerd; andere zijn een directe neerslag of weergave van opvattingen 
en ervaringen. Onderwijskrant wordt gemaakt met medewerking van praktijkmensen en van 
medewerkers uit de lerarenopleidingen en de pedagogische en wetenschappelijke centra. 
Onderwijskrant is een onderwijstijdschrift met redactieleden uit de drie onderwijsnetten.  
 

Een radslag in het onderwijs : over de cultuurverandering op het Calvijn 
College / Hogewind, Jolanda; El Jaouhari, Mohamed. - [Culemborg]: 
Phronese, 2017. - 102 p.. - ISBN: 978-94-90120-27-6: 14.99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 1 rads  

 
Het Amsterdamse Calvijn College stond er in 2009 slecht voor. De school 
verkeerde in een diepe crisis, en binnen de muren heersten pessimisme en 
cynisme. Het personeel voelde zich lamgeslagen. Vanuit dit dieptepunt 
wisten de medewerkers, de leerlingen en alle betrokkenen samen iets 

bijzonders te realiseren: er kwam weer plezier in leren en werken op het Calvijn College.Dit 
boek, geschreven vanuit het perspectief van de betrokken schoolleiders, beschrijft hoe zij 
leiding gaven aan deze 'radslag', waarbij docenten en leerlingen de verantwoordelijkheid 
kregen en namen om een school te scheppen waar iedereen trots op kan zijn. 
 

Stoom afblazen : ervaringsverhaal vluchtelingenkinderen in de klas / 
Meliefste, Klaaske. - Herenveen: Klaaske Meliefste, 2018. - 104 p.. - ISBN: 
9789463425605: 14,91 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 3 stoo  

 
Ervaringsverhaal van een kleuterleerkracht op een 'witte' school die 
verschillende vluchtelingenkinderen in de klas kreeg. Het plezier waarmee 
ze lesgeeft, sloeg soms om in een gevoel van machteloosheid en wanhoop. 
Want hoe help je een getraumatiseerd kind als je elkaars taal niet begrijpt? 
Hoe ga je met elkaar om als je elkaars cultuur (nog) niet kent?  

 
Flexibel lesgeven : leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van 
lerarencompetenties in het lager onderwijs / Struyf, Elke; Van Mieghem, 
Aster; Simons, Mathea; Vandervieren, Ellen; Casteleyn, Jordi; Smits, Tom. 
- Leuven: LannooCampus, 2017. - 197 p.. - ISBN: 978-94-014-4443-9: 
24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 flex  

 
Dit boek stelt dat het lager onderwijs momenteel twee cruciale 
uitdagingen kent: de toenemende diversiteit binnen de 

leerlingenpopulatie en de overgang tussen het lager en secundair onderwijs. Volgens het boek 
ligt een belangrijk antwoord op die uitdagingen in een personeelsbeleid waarin de 
competenties van leraren gericht ingezet en ontwikkeld worden. Daarvoor beschrijft Flexibel 
lesgeven acht praktijkvoorbeelden die ingaan op de vakkennis van leraren, verhoogde vormen 
van samenwerking of variaties in taakinvulling. De auteurs brengen ervaringen van leerlingen, 
leraren en directieleden in kaart en koppelen die aan de reflecties van vooraanstaande 
onderwijsexperten. Uit de voorbeelden destilleren de auteurs essentiële krachtlijnen en 
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concrete aanbevelingen voor het onderwijs van morgen. Daarin staan teamleren, cocreatie, 
onderwijskundig leiderschap en professionele leeromgevingen centraal.  
 

Learning outcomes of exploratory talk in collaborative activities: 
proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor 
in de onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen / 
T'Sas, Jan. - Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2018. - 312 p.. 
- ISBN: 9789057285844 
URL: https://bit.ly/2DbGN8Y 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 lear  

 
Van de Russische leerpsycholoog Vygotsky en recenter, op basis 
van de sociaalconstructivistische leertheorie, weten we dat taal 

en interactie belangrijk zijn voor het leren van leerlingen. Groepswerk biedt leerkrachten heel 
wat kansen om zowel vakdoelen als talige doelen na te streven. Hierbij kunnen exploratieve 
gesprekken aangewend worden: dat zijn gesprekken waarin leerlingen gericht leren 
argumenteren en hun gedachten formuleren waardoor ook hun probleemoplossende 
vaardigheden erop vooruitgaan. Maar leerlingen beheersen de exploratieve 
gesprekstechnieken niet van nature en ze krijgen ze ook niet zomaar van thuis mee; ze moeten 
ze leren op school. Deze studie biedt zowel een theoretisch raamwerk als de resultaten van een 
empirisch onderzoek aan. Met dit boek leer je sprekend of leer je je leerlingen sprekend leren!  
 

Onderwijsmanagement: ruimte creëren voor innovatie / Halsberghe, 
Eric. - Brugge: die Keure, 2017. - 168 p.. - ISBN: 9789048624942 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 onde  
 
Dit boek wil je gekende problemen vanuit nieuwe invalshoeken te leren 
bekijken, grenzen hertekenen, andere mogelijkheden overwegen, 
creatieve oplossingen zoeken. Het wil inspiratie bieden om, alleen of in 
team, op zoek te gaan naar verfrissende, inspirerende, prikkelende en 
vernieuwende ideeën over onderwijsmanagement. Het bevat lees- en 

zoektips met interessante literatuur, inspirerende presentaties en nuttige trefwoorden. Het 
boek bevat hoofdstukken over Identiteit, missie, visie, strategie, organisatie,Innovatiebeleid, 
Kwaliteitszorg, Personeelsbeleid, Communicatiebeleid  

 
Praxisbulletin: praktisch maandblad voor basis- en speciaal onderwijs 
/ van Dingenen, Ad; Goebert-Sanders, Dineke; Rosendaal, Liesbeth; 
Verlouw, Judit. - [S.l.]: Malmberg, [s.a.].. - ISBN: 1380-2771 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 prax  

 
Praxisbulletin is een praktisch, onafhankelijk vakblad voor basis- en 
buitengewoon onderwijs. Er komen uiteenlopende thema's in aan 
bod. Aan het eind van elk nummer vind je het lied van de maand. Op 
de website van het tijdschrift vind je de bijbehorende muziek en 

lessuggesties. Ook bevat elk nummer de rubriek dadadenken, een methode waarbij kinderen 
zelf leren denken door creativiteit, mindfulness en filosofie te combineren. Tenslotte vind je in 
elk tijdschrift een bespreking van een topstuk uit het Rijksmuseum met lesideeën.  

https://bit.ly/2DbGN8Y
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Wat doen goede leraren anders / Ottenhof, Frans; Rozing, Gerard. - 
Meppel: Ten Brink uitgevers, 2018. - 208 p.. - ISBN: 978-90-77866-45-0: 
22.20 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 watd  

 
Onderwijs is een ambacht. Het lokaal is de werkplek waar de leerkracht 
met leerlingen aan de slag gaat en waarbij hij/zij veel vrijheid heeft om het 
onderwijs op zijn/haar manier in te richten. Het vraagt veel van je om 
leraar te zijn en je wordt uitgedaagd om je hele onderwijsleven je af te 

vragen: Hoe kan het beter? Het antwoord op die vraag hebben de auteurs vaak gevonden bij 
de leraren en leraressen die zij zelf heel goed vonden; door zich af te vragen wat zij anders 
deden. Voor dit boekje hebben ze ook gezocht in de onderwijskundige literatuur. Maar de 
dagelijkse praktijk vormde uiteraard ook een belangrijke bron van inspiratie.  Dit boek beslaat 
15 thema's zoals: motivatie, de start van de les, onderwijs en stress, maak je eigen onderwijs, 
zelfstandig werken, toetsen, drukte in de klas. Elk thema begint met een herkenbare observatie 
uit het leslokaal, een inleiding, praktische informatie en een goede werkvorm. Tot slot een 
bron: een onderwijsboek of documentaire die je gelezen of gezien moet hebben.  Frans 
Ottenhof en Gerard Rozing zijn leraar en schrijven over onderwijs voor het blad van 12 tot 18. 
Daarnaast verzorgen zij trainingen voor docenten.  
 

Zelfsturing in de klas : over aandacht, executieve functies en rust / Smidts, 
Diana. - Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2018. - 158 p.. - ISBN: 978-
90-5712-484-6: 19.95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 zelf  

 
Neuropsychologe Diana Smidts gaat in dit boek in op hoe gedrag gestuurd 
wordt door bepaalde hersenprocessen, namelijk de executieve functies. 
Iemand met zwakke effectieve functies heeft moeite met het effectief 
sturen van gedrag. Naast deze effectieve functies spelen aandacht en rust 

ook een belangrijke rol bij zelfsturing bij leerlingen. Vanuit deze optiek wil Smidts 
onderwijsprofessionals handvaten aanreiken om zelfsturing bij leerlingen in het basisonderwijs 
te stimuleren.  
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KIDDO : Hét pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 / [s.n.]. - 
Amsterdam: SWP, [s.a.].: 52,50 euro  
URL: http://www.kiddo.net/ 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kidd  

 
KIDDO is een pedagogisch vakblad (tweemaandelijks) voor en door 
professionals in Vlaanderen en Nederland. Het richt zich tot pedagogisch 
medewerkers, gastouders/onthaalouders, kinderbegeleiders in groeps- en 
gezinsopvang, pedagogische coaches, pedagogen en studenten.  

 
Kiekeboe: Tips en adviezen voor ouders van dove en slechthorende 
babys / De Vriendt, Veerle. - Destelbergen: Sig vzw, 2005. - 27 p.: 
6,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 kiek  

 
Deze brochure laat zien hoe je de natuurlijke opvoedingssituatie 
via allerlei spelletjes en alledaagse gebeurtenissen kan aangrijpen 
om een doof of slechthorend kind zijn moedertaal te leren. De tips 
en adviezen zijn onderverdeeld in tien rubrieken die te maken 

hebben met interactie en het uitlokken van taal. Er wordt zowel aandacht aan het ontwikkelen 
van visuele strategieën (gebaren) besteed als aan het gebruik van hoorapparaten of cochleaire 
inplant en auditieve stimulering.  De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van 
dove of slechthorende baby’s (van 0 tot 18 maanden). Maar ook grootouders, therapeuten, 
kindbegeleidsters, enz. zullen geïnteresseerd meelezen. De concrete tips en adviezen zijn geënt 
op het thuismilieu en dagelijkse opvoedingssituaties. Ze kregen vorm vanuit de omgang met 
dove en slechthorende baby’s, hun ouders en begeleiders. Auteur Veerle De Vriendt is 
werkzaam als psycholoog in het Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort te Gent. 
Thuisbegeleiders of therapeuten kunnen de adviezen ook systematisch met de ouders 
doornemen, individueel aanpassen of concreet maken door ze voor te tonen. Op die manier 
kan de brochure ook deel uitmaken van een handelingsplan voor het dove of slechthorende 
kind en zijn gezin.  

 
Ouderschapskennis, voor ouderbegeleiders en opvoedondersteuners / van 
Bockel, Janneke; Reusink, Annet. - Amsterdam: Uitgeverij SWP, [s.a.].. - ISBN: 
2210-7398 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 oude 

  
Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een 
onafhankelijk tijdschrift voor de studie van ouderschap en 

ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de 
dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners 
zijn. Zij wil daarom bijdragen aan de ontwikkeling van de methodiek ouderbegeleiding. Zij zoekt 
verbinding met het onderwijs en stimuleert studenten en professionals om te lezen en te 

http://www.kiddo.net/
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schrijven. Beginnende auteurs krijgen speciale aandacht. Praktijk, theorievorming en 
onderzoek komen in elk nummer aan bod.  
 

Taalmaatjes : ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen 
/ Herreman, Ingrid; Heylen, Wanda; Cornelis, Melissa. - Gijzegem: Sig 
vzw, 2019. - handleiding 60 p., 6 werkboekjes voor ouders, 5 
reminderkaarten (A5), 30 reminderkaarten (A6), 24 pantomimekaarten, 
USB-stick. - ISBN: 978-90-5873-108-1: 120,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 taal  

 
Taalmaatjes is een ouderbegeleidingsprogramma voor logopedisten. De 
logopedist gaat samen met ouders op een laagdrempelige manier aan de 

slag om de communicatie en taal van het kind te stimuleren. Dit kan zowel individueel als in 
groep. De oudercursus biedt de logopedist handvaten om ouders van kleuters met spraak- en 
taalproblemen te begeleiden. Taalmaatjes nodigt ouders uit om als maatje in alledaagse 
thuissituaties een rijker en bewuster taalaanbod te bieden. Het programma geeft ouders tips 
en adviezen om de taal op maat van hun kleuter en zo optimaal mogelijk uit te breiden. Het 
pakket Taalmaatjes bestaat uit materiaal voor het begeleiden van de oudercursus in vier sessies 
(achtereenvolgens of afzonderlijk aan te bieden).  De uitgewerkte digitale diavoorstellingen 
vormen de rode draad. Ze zijn voorzien van kleurrijke, herkenbare fotos met oefenmomenten. 
Veel fotos illustreren hoe ouders als maatje van hun kleuter spraak en taal kunnen uitbreiden. 
Beknopte handleiding (papieren versie) als achtergrond of voor wie liever niet met laptop en 
beamer aan de slag gaat. Zes werkboekjes voor ouders met fotos, samenvattingen, reminders 
en toepassingen  Taalmaatjes is inzetbaar in verschillende logopedische settings (CAR, 
privépraktijk, BO, thuisbegeleiding, enz.). Het is niet noodzakelijk om extra vorming te volgen 
om als logopedist de oudercursus te geven.  
 

Tingeling: help je baby beter horen / de Smit, Martine; Neirynck, 
Ann; Thienpont, Mieke; Tiebout, Ingrid; Verstraete, Evelyn. - 
Destelbergen: Sig vzw, 2008. - 23 p.. - ISBN: 9789058730718: 6,00 
EUR  
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 ting 

  
In deze brochure wordt basisinformatie gegeven over doofheid en 
slechthorendheid. Wat betekent het doof/slechthorend te zijn? 
Wat kan de oorzaak zijn? Hoe wordt het gehoor onderzocht? Wat 

moet je weten over hoorapparaten en cochleaire inplant? Hoe gaan we op weg naar beter 
horen? Hoe kom je via beter horen tot een goede taal en spraak? Wat kunnen thuisbegeleiding 
en revalidatie bewerkstelligen? Welke voorzieningen zijn er voor dove of slechthorende 
kinderen? De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van dove of slechthorende 
babys (tot twee jaar) die pas te horen hebben gekregen dat hun kind een gehoorverlies heeft. 
Ook grootouders, kindbegeleidsters en andere therapeuten zullen er interessante tips in 
vinden.  
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TOLK praten met je kind voor 
taalontwikkeling & taaltherapie / [s.n.]. - 
[S.l.]: KLIK-Onderwijsondersteuning, 2014. - 3 
boekjes waarvan 2 met DVD. - ISBN: 
9789078199083. - ISBN: 9789078199212 
URL: https://tolk.vvl.be 
Vindplaats Antwerpen: URL ; pa 8.2.1 tolk  
Vindplaats Turnhout: URL  

 
TOLK is een methode voor taalstimulering. 

TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen, aanpassen, Luisteren en Kijken. Het versterkt de 
ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering en sluit aan bij het natuurlijk proces van de 
taalontwikkeling. De methode richt zich op ouders van kinderen tussen 0 en 11 jaar. Jonge 
kinderen bouwen in het gesprek van alledag een set taal- en denkstrategieën op. Je zou kunnen 
zeggen een soort zoekmachine die hen in staat stelt te ontdekken hoe je gedachten onder 
woorden kunt brengen en hoe je in communicatie met anderen ideeën kunt uitwerken. Om dit 
proces te bevorderen wil TOLK ouders bewust maken van het belang van dagelijkse 
wisselwerking. Als mensen weten waarom iets nodig is zullen ze eerder bereid zijn om het te 
doen. Al dat praten, zingen en vertellen in de moedertaal kan ook het culturele gat dichten 
waar allochtone ouders en hun kinderen tegenaan lopen in de samenleving. TOLK maakt 
gebruik van films van ouders uit verschillende culturen. De leeftijden van de kinderen variëren 
van peuter tot tiener. 
 

Zet mij even op pauze: oudertraining ADHD - Draaiboek voor trainers / 
Willems, Marc; Ruyssinck, Els; Vermeulen, Marijke; Waeben, Mariet; 
Goethals, Lore. - Destelbergen: Sig vzw, 2009. - 74 p., CD. - ISBN: 
9789058730794 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 zetm  

 
Deze oudertraining richt zich naar ouders van kinderen uit de basisschool 
met een diagnose ADHD. In de training ligt het accent op psycho-educatie 
en het bijstellen of veranderen van opvoedingsvaardigheden van ouders, 

gebaseerd op leertheoretische principes en de empowermentgedachte. De belangrijkste 
inspiratiebronnen zijn Barkley, Patterson, Merlevede en Sanders. Het pakket bestaat uit een 
werkboek voor ouders en een draaiboek voor trainers, aangevuld met een cd-rom met 
trainersmateriaal. Het draaiboek voor trainers bevat de uitgangspunten en theoretische 
achtergrond & de concrete organisatie en opzet met gedetailleerd overzicht voor elk van de 7 
sessies.  
 

Zet mij even op pauze: oudertraining ADHD - werkboek voor ouders / 
Willems, Marc; Ruyssinck, Els; Vermeulen, Marijke; Waeben, Mariet; 
Goethals, Lore. - Destelbergen: Sig vzw, 2009. - 137 p.. - ISBN: 
9789058730794 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 zetm  

 
Deze oudertraining richt zich naar ouders van kinderen uit de basisschool 
met een diagnose ADHD. In de training ligt het accent op psycho-educatie 

https://tolk.vvl.be/
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en het bijstellen of veranderen van opvoedingsvaardigheden van ouders, gebaseerd op 
leertheoretische principes en de empowermentgedachte. De belangrijkste inspiratiebronnen 
zijn Barkley, Patterson, Merlevede en Sanders. Het pakket bestaat uit een werkboek voor 
ouders en een draaiboek voor trainers, aangevuld met een cd-rom met trainersmateriaal. Het 
werkboek voor ouders is verdeeld in 7 sessies. Bij elke sessie worden er theorie, tips, 
oefeningen en huiswerk aangeboden.  
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Diversiteitscommunicatie : verbindende communicatie en marketing / 
Tiggelovend, Ingrid . - [Ekeren]: Studio Sesam, 2019. - 160 p.. - ISBN: 978-
94-92784-04-9: 24,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 dive  
Vindplaats Turnhout: ge 02.4 dive  

 
We leven in een kleurrijke samenleving. Slaat de mainstream-op-blanke-
Belgen gerichte communicatie nog aan? Herkent iedereen zich in de 
organisatie? Hoe leggen we de brug naar diverse burgers en gebruikers die 

(digitaal) allemaal verbonden zijn met elkaar? Burgers gericht aanspreken vraagt meer van 
organisaties dan ooit tevoren. Dit werkboek prikkelt de lezer om doelgericht, duurzaam en 
geloofwaardig te communiceren, ook naar groepen die te maken hebben met sociale 
ongelijkheid en discriminatie. Het werkboek wil medewerkers en teams in de social profit en 
overheidsdiensten een houvast bieden om meer aansluiting te vinden bij iedereen van de 
doelgroep.  
 

Geboren om te falen, leven om te winnen / Nketiah, Stephan 
Kobby. - Borgerhout: Uitgeverij Bubbel, 2019. - 175 p.. - ISBN: 
978-90-829827-0-1: 17,99 EUR  
Doelgroep: 12+ jaar 
URL: https://www.teamkobby.be/vzw 
Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 gebo  

 
Op 27 weken werd hij geboren in Ghana. Niemand merkte op dat 
hij een hersenbloeding had. Dat hij de eerste maanden van zijn 
leven overleefde, was een half mirakel. Hij groeide op in België. 
Afwisselend in rijkdom en in armoede. Afwisselend in huiselijke 

warmte, in ziekenhuizen, in een drugsvilla tussen criminelen, in een opvangtehuis en in een 
kelder. Zijn Belgische moeder bleek een psychopaat. Zijn Ghanese vader was dood, of zo was 
het hem toch verteld. Hij gooide zijn leven om, ging op zoek naar zijn roots, puzzelde zijn 
familiegeschiedenis in elkaar en vocht voor zijn kansen. Het leven van de 28-jarige Stephan 
Kobby Nketiah, bokser en opvoeder, valt amper in één boek te vatten. Maar zijn levensmotto 
zegt alles: geboren om te falen, leven om te winnen. Met zijn boek wil Stephan o.a. leerkrachten 
doen beseffen dat zij veel kunnen betekenen voor hun leerlingen en voor hen van de school 
een veilige haven kunnen maken. Ook wil hij benadrukken dat iedere jongere talenten heeft, 
ook al passen die misschien niet binnen het traditionele leren.  
 

https://www.teamkobby.be/vzw
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Interculturele filosofie : een studieboek / Kimmerle, Heinz. - Antwerpen: 
Garant, 2015. - 129 p.. - ISBN: 978-90-441-3303-5: 20.00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 inte  

 
Interculturele filosofie is een relatief nieuw werkterrein op het gebied van 
de filosofie. De actualiteit en de noodzaak ervan is evident in onze 
geglobaliseerde wereld. Om te beginnen wordt een kritische blik 
geworpen op het eurocentrisme van de westerse filosofie sinds de 
Verlichting. De gevolgen van deze houding ten opzichte van andere 

culturen zijn nog steeds aanwezig en moeten met duidelijke argumenten worden bestreden. 
Hierbij is de samenwerking met de thematisering van het denken in andere culturen, zowel in 
de culturele antropologie als in de comparatieve filosofie, van grote waarde. Dit boek 
presenteert concrete voorbeelden van dialogen tussen Europees-westerse en niet-westerse 
filosofie  
 
 

Met nieuwe ogen : meervoudig kijken en verbinden in het sociale domein 
/ Dries, Marian; van Endt-Meijling, Martha. - Bussum: Uitgeverij 
Coutinho, 2018. - 461 p.. - ISBN: 978-90-469-0581-4: 37,50 EUR  
URL: http://www.coutinho.nl/metnieuweogen5 
Vindplaats Antwerpen: ge 02.4 metn  

 
Cultuurverschillen komen niet alleen voor tussen mensen uit verschillende 
landen of religies, maar ook tussen mensen van verschillende leeftijd, 
sekse of geaardheid. Om met al deze mensen te kunnen werken, is het 

belangrijk dat professionals kennis hebben van diversiteitbenaderingen en van superdiversiteit 
als nieuwe maatschappelijke realiteit. Bovendien moeten ze zich een bepaalde basishouding 
eigen maken: 'met nieuwe ogen' leren kijken naar hun werkomgeving. In twee delen beschrijft 
'Met nieuwe ogen' de belangrijkste informatie over het omgaan met cultuurverschillen binnen 
het sociale domein. Het boek zet aan tot kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen 
rondom diversiteitsissues. Praktijksituaties en videomateriaal verhelderen hoe diversiteit zich 
bij en tussen mensen kan voordoen en hoe een professional daar verbindend mee kan werken. 
Het eerste deel is gericht op de ontwikkeling van meervoudig kijken. Het tweede deel biedt een 
handelingskader voor meervoudig verbinden. Dit kader is gebaseerd op vijf pijlers: 
cultuursensitief exploreren, intercultureel communiceren, verbinden vanuit empowerment, 
zingevend werken en samenwerken aan een inclusieve samenleving. Elk hoofdstuk begint met 
een typerende praktijksituatie, gevolgd door theorie en leeractiviteiten. De theorie is verrijkt 
met aansprekende voorbeelden en online videomateriaal. Het boek is geschreven voor 
studenten van sociale studies, maar kan ook gebruikt worden door professionals, bijvoorbeeld 
in Communities of Practice. Het boek biedt een gedegen voorbereiding op het 
diversiteitbewust werken met individuen, groepen en gemeenschappen. Daarnaast kan het 
gebruikt worden ter voorbereiding op stages en werksituaties in het buitenland 
(internationalisering). 

http://www.coutinho.nl/metnieuweogen5
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Substance use among people with a migration background : a community-
based participatory research study / Kock, Charlotte de; Decorte, Tom; 
Schamp, Julie; Vanderplasschen, Wouter; Hauspie, Bert; Derluyn, Ilse; 
Sacco, Muriel; Jacobs, Dirk. - Antwerp - Apeldoorn: Garant Publishers, 
2016. - 322 pages. - ISBN: 2017385233. - ISBN: 90-441-3458-2. - ISBN: 
978-90-441-3458-2 
Vindplaats Antwerpen: ge 06.2 subs  

 
Professionals working in addiction care in Belgium and other European 

countries have identified a discrepancy between the prevalence of problem substance use 
among people with a migration background, and the presence of people with a migration 
background in treatment facilities. However, little research is currently available on this topic. 
This study attempts to fill the knowledge gap in existing research by exploring the patterns of 
substance use, expectations and treatment needs of people with a migration background in 
four Belgian target groups: the Turkish community in Ghent; the Eastern European 
communities in Ghent; the Congolese community in Brussels; and asylum applicants, refugees, 
and undocumented migrants. Substance users with a migration background can be particularly 
difficult for researchers to reach, so community researchers were recruited to interview 
substance users from within their own network. Over 200 people were interviewed. The project 
was carried out in close collaboration with the respective communities and with stakeholders 
in addiction care. This book presents the findings of the study, together with recommendations 
for health care policy and the practice of addiction care. It also details the explorative and 
qualitative community-based participatory research design (CBPR) that was used to facilitate 
the study. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



15 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
Nieuwe Aanwinsten februari – april 2019 
 

 
40 op een rij: Spellen om jonge anderstalige kinderen 
de 40 basiswoorden bij te brengen / Peeters, Marleen. 
- [S.l.]: averbode, 2018., bevat: handleiding, spelbord, 
insteekdobbelsteen, 6 pionnen, kleurendobbelsteen, 
6 kleurenkaartjes, 6 cijferkaartjes, 10 
opdrachtkaartjes, 40 woordkaartjes (prent), 40 
woordkaartjes (foto). - ISBN: 9782808101608: 79,00  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 40op  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.3.2 40op  
 
40 op een rij werkt op basis van een lijst van 40 woorden (de GO 40-ty)die de basis vormen in 
de woordenschatontwikkeling van instappende, anderstalige peuters en kleuters. Het 
materiaal is zeker ook bruikbaar bij anderstalige nieuwkomers in het lager. De lijst omvat de 40 
woorden die kinderen het best als eerste leren om vlot te kunnen functioneren op school. Door 
zich de woorden eigen te maken, kunnen ze het klasverloop begrijpen en zich verstaanbaar 
maken. Ga op diverse manieren, individueel of in groep en afgestemd op het niveau van het 
kind, aan de slag. In de doos vindt u alle nodige materialen. Het is daarnaast ook een 
verzameldoos waarin u alle aanwezige én zelf gecreëerde spelmaterialen kunt bewaren.  
 

Woordjes van Milan : memospel & lottospel / Amant, Kathleen. - Hasselt: 
Clavis, 2016. - 1 doosje met 2 x 24 kaarten en 4 lottokaarten met 6 
plaatjes. - ISBN: 978-90-448-2922-8: 19,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.2 woor 

  
Binnen, buiten, ja, nee, mama, papa. In deze doos vind je 2 x 24 kaarten 
van de belangrijkste peuterwoordjes, in woord én in beeld. Ideaal als 
leermiddel in de klas of thuis. Elke kaart komt twee keer voor, zodat je er 
makkelijk een memospel mee kunt doen. Met 4 lottokaarten. Vanaf 3 jaar  
 

 
Krullenbol beweegkaarten / Cleve, Dorine. - Brugge: Die Keure, 
2016. - 104 kaarten. - ISBN: 9789048624294: 48,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.6.2 krul  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.6.2 krul 

  
Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat 
vaardigheden beheersen om tot schrijven te kunnen komen. 
Om kinderen hierbij goed te kunnen helpen, is er kennis nodig 

van de ontwikkelingsfasen die kinderen moeten doorlopen en de vaardigheden die bij het 
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schrijven aan bod komen. In het pakket beweegkaarten vind je 101 tussendoortjes die op een 
speelse manier bijdragen tot de ontwikkeling van een goede en ontspannen schrijfmotoriek.  

 
Geen gezicht / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2018. - 70 p.. - (BoekenBoeien 2 Daar kun je op rekenen). - ISBN: 
9789086963638: 7,95 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek  

 
Ruben heeft schisis, een ernstige hazenlip. Hij wordt overal nagekeken en 
zijn klasgenoten pesten hem met zijn uiterlijk. Maar dan ontmoet hij Merel. 
Zij vindt hem grappig en hij vindt haar leuk en mooi... In de reeks 

Boekenboeien 2 zijn 640 rekentaalwoorden verwerkt, ongeveer 80 per deel. Leerlingen maken 
zo spelenderwijs kennis met woorden die van belang zijn bij rekenopdrachten.  

 
Niks / Gubbels, Koen. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 88 
p.. - (Leeslicht). - ISBN: 9789086963485: 12,00 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 lees  
 
Niks van Koen Gubbels is een verontrustende thriller over een man in een 
midlifecrisis en de sinistere wereld van de orgaanhandel. Na zijn scheiding 
raakt Nik aan lager wal. In korte tijd lijkt hij alles te verliezen; zijn vrouw, zijn 
huis en zijn bedrijf. Ook verbreekt zijn zoon alle contact. In een impuls gaat 

hij in op een e-mailscam en komt in contact met een Chinese zakenman. Hopend op een nieuwe 
start reist Nik af naar China.  
 

Daan gaat vissen / Eppinga, Mirjam; Zee, Elisa. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2018. - 37 p.. - (Superrr; 2). - ISBN: 9789086963645: 8,95 
EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-
fictie/leesboeken-okan-superrr 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 supe  

 
Als Daan gaat vissen vangt hij iets heel anders. Zo is ook Superrr 

medewerker Daan voor een dag een held. Boekje in de reeks Superrr. Makkelijk te lezen 
boeken, speciaal voor leerlingen in OKAN en BSO. Leesniveau A1+.  

http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
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Rik en Elena / Eppinga, Mirjam; Zee, Elisa. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2018. - 37 p5. - (Superrr; 2). - ISBN: 9789086963577: 8,95 
EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-
fictie/leesboeken-okan-superrr 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 supe 

  
En dan is het zomer! Eindelijk! Veel vrienden van supermarkt De Giraf zijn 

op vakantie. Maar Rik gaat eerst twee weken werken. En Elena ook! Rik heeft er zin in. Boekje 
in de reeks Superrr. Makkelijk te lezen boeken, speciaal voor leerlingen in OKAN en BSO. 
Leesniveau A1+.  

 
 Rekentwist: Reken uit en maak je keuze! / 
Brusell, Sarah; Burgler, Myrthe. - [S.l.]: 
deviant, 2016. - spelregels, 12 x 
blauwe/groene/rode/ oranje kaarten, 3 
bordeaux (rekenmachine), 1 grijs (speltips). - 
ISBN: 9789491699993 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 reke  

 
Win je liever de jackpot van 4,2 miljoen of elke maand 10.000 voor de rest van je leven? Heb je 
liever 20 °C of 20 °F? Huur je een feestzaal voor 40 per uur inclusief hapjes en 
schoonmaakkosten of vier je je verjaardag thuis? Rekentwist is een kaartspel rekenen dat 
studenten of leerlingen uitdaagt om door middel van berekeningen antwoord te geven op deze 
en andere vragen. Studenten of leerlingen leggen hun antwoord en berekening aan elkaar voor 
en gaan hierover in discussie. Reken uit en maak je keuze! 
  
 

WisMon: WisTaal - wiskunde vaktaal / Ballemans, Karlijn. - Utrecht: 
WisMon, 2018. - 117 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.3 wism  

 
WisTaal helpt je om je voor te bereiden op het Nederlandstalig onderwijs. 
Of je nu een cursus gaat volgen of wilt instromen in het vervolgonderwijs. 
Deze modules helpen je om de vaktaal van wiskunde in het Nederlands 
eigen te maken. Het werkboek kan je gebruiken als voorbereiding, 
ondersteuning of naslagwerk voor wiskundige begrippen.  

http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
http://www.lezenvooriedereen.be/makkelijk-lezen-fictie/leesboeken-okan-superrr
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WisMon: WisTaal - Natuurkunde: Natuurkunde vaktaal voor anderstaligen 
/ van Westerlaak, Vera. - Utrecht: WisMon, 2018. - 123 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.4 wism 

  
WisMon WisTaal-natuurkunde vaktaal helpt je om je voor te bereiden op 
het Nederlandstalig onderwijs. Of je nu een cursus gaat volgen of wilt 
instromen in het vervolgonderwijs. Deze modules helpen je om de vaktaal 
van natuurkunde in het Nederlands eigen te maken. Het werkboek kan je 

gebruiken als voorbereiding, ondersteuning of naslagwerk voor natuurkundige begrippen. 

 
Het verhaal van Nikki / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2013. - 53 p.. - (Beeldboek). - ISBN: 9789086961511: 10,00 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 beel ; TAAL 4.4.2 beel  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 beel ; T 14.229  

 
De teksten in de serie Beeldboek zijn geschreven op A1/A2-niveau. Minstens 
de helft van de pagina's wordt gevuld met foto's die de tekst ondersteunen. 

De verhalen in deze serie draaien om een hoofdpersoon en een gebeurtenis die de 
hoofdpersoon meemaakt. Dit deel gaat over Nikki. De bijna blinde Nikki woont nog bij haar 
ouders. Ze wil graag vrienden maken en ontmoet Ken,... Luisterboek van de luisterpuntbib op 
daisyrom.  

 
 Het verhaal van Sam / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2010. - 53 p.. - (Beeldboek). - ISBN: 978-90-8696-104-7: 
10,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 beel ; TAAL 4.5.5 beel ; TAAL 4.4.2 beel  
Vindplaats Turnhout: T 14.95 ; TAAL 4.5.5 beel  

 
De teksten in de serie Beeldboek zijn geschreven op A1/A2-niveau. Minstens 
de helft van de pagina's wordt gevuld met foto's die de tekst ondersteunen. 

De verhalen in deze serie draaien om een hoofdpersoon en een gebeurtenis die de 
hoofdpersoon meemaakt. Dit deel gaat over Sam. Sam is alleen thuis. Midden in de nacht gaat 
de bel. Er staat een man voor de deur. Wat wil hij van Sam? Luisterversie downloadbaar op 
www.brusselleer.be/ Luisterboek van de luisterpuntbib op daisyrom  
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wablieft Start / Wablieft. - Mechelen: Wablieft, [s.a.]. - 20 p.: 26 EUR 
(jaarabo:2-wekelijks, behalve tijdens schoolvakanties)  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
URL: http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 star  
 Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 star  

 
Wablieft-Start brengt korter en eenvoudiger nieuws dan Wablieft. De 
Wablieft Start verschijnt om de twee weken en bevat een twintigtal 

eenvoudige teksten. Dat zijn vereenvoudigde versies van Wablieft-artikels. Er staat ook een 
woordzoeker en foto-titel-onderschrift-oefening in. Geschikt om zelf te lezen of om in de klas 
mee aan de slag te gaan. 

  
Fijne verjaardag! / van Caeneghem, Johan; van Gemen, Rowan. - 
Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2019. - 40 p.. - (Woordwinst). - 
ISBN: 9789086963553: 8,44 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  

 
Woordwinst: lezend op weg naar A1. Extra makkelijk te lezen boeken voor 
(jong)volwassenen die Nederlands leren. Met tekeningen van moeilijke 
woorden. De vriendin van Sammy is bijna jarig. Hij wil haar verrassen met 

een mooi cadeau. Maar dat blijkt nog net zo gemakkelijk!  
 
Op de fiets! / van Caeneghem, Johan; van Gemen, Rowan. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2019. - 40 p.. - (Woordwinst). - ISBN: 
9789086963546: 8,44 EUR  
Doelgroep: volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 woor  

 
Woordwinst: lezend op weg naar A1. Extra makkelijk te lezen boeken voor 
(jong)volwassenen die Nederlands leren. Met tekeningen van moeilijke 
woorden. Hayat kijkt naar de fietsers. Jong en oud, iedereen fietst. Maar 

Hayat loopt liever. Want fietsen lijkt haar eng en moeilijk. Maar dan ziet ze in de kringwinkel 
een prachtige, rode fiets.  

 
 
Mein Tag / [s.n.]. - Olbernhau: Beleduc, 2013. - 
handleiding, 48 puzzelstukken, 1 klok, 1 houten standaard. 
- ISBN: 4014888110122: 39,99 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5. mein  

 
Op de Leerpuzzel Mijn Dag staan allerlei dagelijkse 
bezigheden afgebeeld, samen met een klok. Zo krijgen 

http://www.wablieft.be/krant/wablieft-start
http://www.wablieft.be/beheer/download.php?pagina=614&bestand=../beheer/bestanden/Beheer/Tekstpaginas/bestand1/
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kinderen spelenderwijs een idee van de indeling van de dag en van het gebruik van de klok. Ze 
kunnen vertrouwde handelingen en gebeurtenissen herkennen, benoemen en er het juiste 
tijdstip bij zetten. 

  
 Ik leer lezen! Dominospel : spelenderwijs woordjes leren lezen / Deltas. - 
Aartselaar: Zuidnederlandse Uitgeverij, 2016. - 28 dominokaarten, 
spelregels. - ISBN: 9789044746341: 9,95 EUR  
Doelgroep: 7-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 ikle  

 
In deze doos zitten 28 dominokaartjes met een woord en afbeelding. 
Kinderen die leren lezen, kunnen de kaartjes gebruiken om te oefenen. 
 

  
Ik leer lezen! Memospel / Deltas. - Aartselaar: 
Zuidnederlandse Uitgeverij, 2017. - 56 kaarten, 
spelregels. - ISBN: 9789044746358: 9,95 EUR  
Doelgroep: 7-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 ikle 

  
In deze doos zitten 28 kaartjes met woorden en 28 
kaarten met een afbeelding. Kinderen die leren 
lezen, kunnen de kaartjes gebruiken om te oefenen 

in de vorm van een memory.  
 
Opruimen, dat is de kunst! / Wehrli, Ursus. - [S.l.]: 
Metamorpphosen, 2015. - 2 kaarten. - ISBN: 
9783934657700: 14,90 EUR  
URL: https://www.kunstaufraeumen.ch/en 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 opru  
 

 
Alles is chaos en Ursus Wehrli schept orde: hij ordent de 
was op kleur, de letters in de soep alfabetisch, de ballen 

in het ballenbad op kleur en van goudvissen maakt hij fishticks. Foto's die de fantasie prikkelen, 
uitnodigen om te filosoferen en anders naar de wereld te kijken. In memory!  
 

 
 Wie ben jij? / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - spelregels, 3 x 20 
kaarten. - ISBN: 9789490807290: 9,00 EUR  
Doelgroep: 12 -18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 wieb  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 wieb 

  
Wie ben jij? is een taalspel waarmee je op een leuke manier Nederlands 
kunt oefenen. Je oefent met beschrijven van uiterlijke kenmerken, met het 
stellen van gesloten vragen en met bijvoeglijke naamwoorden.  

https://www.kunstaufraeumen.ch/en
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Concept Kids: Dieren / Rivollet, Alain; Beaujannot, Gaëtan. - Bruxelles: 
Repos, 2015., bevat: 1 spelbord, 110 kaarten, 16 ringen, spelregels (1 
x Fr, 1 x Nl), verkorte spelregels (1x Fr, 1 x Nl), 1 kaarthouder. - ISBN: 
5425016922743: 24,95 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.4 conc  

 
Het doel van het spel is om dieren te raden door gebruik te maken van 
de diverse iconen op het spelbord. Kleur, woonplaats, uiterlijk, voeding 

e.a. eigenschappen komen aan bod.  
 

Magneti'book: J'apprends l'Heure / Janod. - [S.l.]: jura toys, [s.a.].. - ISBN: 
3700217327248 
Doelgroep: 3-10 jaar  
 Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.5 magn  

 
Met dit magnetische en didactische spel leer je klokkijken en dagelijkse 
bezigheden. Het is samengesteld uit 75 magneten en 8 recto-verso kaarten. 
De regels zijn simpel: reconstrueer de dagelijkse scène en het uur die op de 
kaart geïllustreerd is. Vanaf 3 jaar. 

  
Lidwoordrups / Goppel, Fleur. - [S.l.]: Boom, [s.a.]., bevat: 2 
touwtjes, 12 oranje blokjes, 24 groene blokjes. - ISBN: 
9789461055996: 36,61 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 lidw  

 
Lidwoordrups is bedoeld voor anderstalige én Nederlandstalige 
kinderen. Het spel helpt bij de verwerving van zelfstandige 
naamwoorden én het oefenen met de lidwoorden. Dit spel kan 

gespeeld worden met kinderen die nog niet kunnen lezen. Het spel kan zelfstandig gebruikt 
worden: rijg de woorden op de DE of de HET-rups. Draai de rups om, je ziet direct wat goed of 
fout is aan de kleur! De gebruikte woorden komen uit de BAK, Basiswoordenlijst Amsterdamse 
Kleuters.  

 
 Die Maus ist im Haus / Wrede, Anja. - [S.l.]: Logis, 2008., bevat: 
spelregels, 54 kaarten. - ISBN: 4771159010214: 12,23 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 maus  

 
1 speler beschrijft welke muis zich waar bevindt. De andere spelers 
luisteren om het juiste kaartje te vinden. Dit spel oefent kleuren, 
voorzetsels en een aantal voorwerpen.  
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 Het uitspraakkwartet / Vanderheyden, Annick. - 
Antwerpen: Garant, 2018., bevat: 68 kaartjes, 3 hl.-
kaartjes, 1 kaartje bestelgeg.. - ISBN: 9789044136418: 
35,00 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 uits ;  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 uits  

 
De focus van dit kwartetspel ligt op de vocalen en de 

diftongen. Al spelend leren cursisten de korte klanken, lange klanken en de tweeklanken correct 
uitspreken, bovendien kunnen ze hun woordenschat nog uitbreiden. Dit spel is nuttig voor alle 
NT2-cursisten (Nederlands voor anderstaligen), jong en oud. Ook reeds gevorderde NT2-ers 
kunnen hun uitspraak, en verstaanbaarheid dus, verder verbeteren met dit spel.  

 
Praatplaten / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 4 A3 platen: 
15,00 EUR  
Doelgroep: 5-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 praa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 praa  

 
Op de acht praatplaten is de woordenschat verwerkt die bij 
TaalCompleet A1 hoort. De Praatplaten gaan over dingen als 
school, wonen, eten en drinken, naar de dokter, kleding kopen, 

reizen, vakantie en vrije tijd.  
 

 
Vertelschort: Om eindeloos verhalen te verzinnen en 
te vertellen... met de hele klas! / Delforge, Martine. - 
[S.l.]: averbode, [s.a.]., bevat: handleiding, schort, 
75 kaartjes. - ISBN: 9789031730964: 67,00 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 vert  

 
Eindeloos verhalen verzinnen, vertellen, schrijven. 

De vertelschort is een hulpmiddel dat de leerlingen stimuleert tot verbeelden; de leerlingen 
leert op een gestructureerde wijze een verhaal op te bouwen; de leerlingen laat spreken op 
een speelse wijze. Het is een schort met 5 afneembare zakjes en 75 kaartjes die elk een ander 
onderwerp voorstellen. Deze kaartjes zijn onderverdeeld in 5 reeksen. Iedere reeks heeft een 
andere kleur. De vertelschort is niet enkel toepasbaar in de kleuterklassen, maar kan perfect in 
de lagere school. Je kan zelf de moeilijkheidsgraad van de opdrachten bepalen.  
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Feest voor Ilyas / Timouzar, Khadija; Coebergh, Mijke. - 
[Ekeren]: Studio Sesam, 2017. - 11 vertelplaten A3: 29,95 
EUR  
Doelgroep: 2 -6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 fees  

 
Ilyas wordt 2 jaar. Papa bakt een taart. Mama en grote 
broer Selim hangen slingers op. De gasten zijn aangekomen. 
het is tijd om de kaarsjes uit te blazen. Maar.... Waar is de 

taart? Verhaaltje om te leren tellen, met vertaalde woordjes in het Arabisch, Frans, Turks, Pools, 
Sranantongo en Papiaments.  
 

Yanti: Over de reis van haar leven / Frateur, Haryanti; Van Praag, Marie. 
- [S.l.]: Studio Sesam, 2018. - 21 vertelplaten 
 Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 yant  

 
Yanti wordt geboren in Indonesië maar ze wordt afgestaan door haar 
biologische ouders. Ze belandt in een weeshuis. Daar wordt ze 
geadopteerd door een warm Belgisch gezin en ze groeit op in de 
Antwerpse Kempen. Toch begint ze zich tijdens het opgroeien vragen te 
stellen over haar roots. Ze besluit op zoek te gaan naar haar familie en 

onderneemt een lange reis naar het land waar ze ooit vandaan kwam. Ze herontdekt haar 
geschiedenis, vindt een nieuw evenwicht en beleeft de rijkdom van een multiculturele 
identiteit. Dit poëtische verhaal is deels een autobiografisch verhaal van schrijfster Haryanti 
Frateur.  

 
De Taalkanjers 2 / De Rycker, Karlien; Goorden, Sofie; Hebbrecht, Jona; 
De Sadeleer, Ria. - Berchem: Plantyn, 2019. - veelvuldig gepagineerd. - 
(De Taalkanjers). - ISBN: 9789030163589. - ISBN: 9789030163572. - 
ISBN: 9781130144994. - ISBN: 9789030164197 
Doelgroep: 7-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: handcollectie vormingsmedewerker  

 
De Taalkanjers is een methode taal voor het basisonderwijs. In tien 
thema's wordt er gewerkt aan schrijven, lezen, spreken, luisteren en 

taalbeschouwing. Dit materiaal bestaat uit een handleiding deel A (thema 1 en 2), een 
werkboek deel A (thema 1 en 2) en een taalboek met leesteksten. De Taalkanjers 2 is gericht 
op het tweede leerjaar.  
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De Taalkanjers 3 / De Rycker, Karlien; Baert, Vicky; Ricour, Maurine; 
Kerkhofs, Renate; Hebbrecht, Jona; De Sadeleer, Ria. - Berchem: 
Plantyn, 2019. - veelvuldig gepagineerd. - (De Taalkanjers). - ISBN: 
9789030164876. - ISBN: 9789030164456. - ISBN: 9781130145007. - 
ISBN: 9789030167792 
Doelgroep: 7-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: handcollectie vormingsmedewerker ;  

 
De Taalkanjers is een methode taal voor het basisonderwijs. In tien 

thema's wordt er gewerkt aan schrijven, lezen, spreken, luisteren en taalbeschouwing. Dit 
materiaal bestaat uit een handleiding deel A (thema 1 en 2), een werkboek deel A (thema 1 en 
2) en een taalboek met leesteksten. De Taalkanjers 3 is gericht op het derde leerjaar.  
 

De Taalkanjers 4 / Schellens, Lies; Bruynseels, Valerie; Hebbrecht, Jona; 
De Sadeleer, Ria. - Berchem: Plantyn, 2019. - veelvuldig gepagineerd. - 
(De Taalkanjers). - ISBN: 9789030168515. - ISBN: 9789030168508. - 
ISBN: 9781130145014. - ISBN: 9789030169932 
Doelgroep: 9-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: handcollectie vormingsmedewerker 

  
De Taalkanjers is een methode taal voor het basisonderwijs. In tien 
thema's wordt er gewerkt aan schrijven, lezen, spreken, luisteren en 

taalbeschouwing. Dit materiaal bestaat uit een handleiding deel A (thema 1 en 2), een 
werkboek deel A (thema 1 en 2) en een taalboek met leesteksten. De Taalkanjers 4 is gericht 
op het vijfde leerjaar.  

 
De Taalkanjers 5 / Masschelein, Dorien; Versmissen, Griet; Verdoodt, 
Elke; Hebbrecht, Jona; De Sadeleer, Ria. - Berchem: Plantyn, 2019. - 
veelvuldig gepagineerd. - (De Taalkanjers). - ISBN: 9789030170327. - 
ISBN: 9789030170310. - ISBN: 9781130145021. - ISBN: 9789030173045 
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: handcollectie vormingsmedewerker  

 
De Taalkanjers is een methode taal voor het basisonderwijs. In tien 
thema's wordt er gewerkt aan schrijven, lezen, spreken, luisteren en 

taalbeschouwing. Dit materiaal bestaat uit een handleiding deel A (thema 1 en 2), een 
werkboek deel A (thema 1 en 2) en een taalboek met leesteksten. De Taalkanjers 5 is gericht 
op het vijfde leerjaar.  
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 De Taalkanjers 6 / Masschelein, Dorien; Kerkhofs, Renate; Kestemont, 
Steffi; Baert, Vicky; Hebbrecht, Jona; De Sadeleer, Ria. - Berchem: 
Plantyn, 2019. - veelvuldig gepagineerd. - (De Taalkanjers). - ISBN: 
9789030173410. - ISBN: 9789030173403. - ISBN: 9781130145038. - 
ISBN: 9789030175988 
Doelgroep: 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: handcollectie vormingsmedewerker 

  
De Taalkanjers is een methode taal voor het basisonderwijs. In tien 

thema's wordt er gewerkt aan schrijven, lezen, spreken, luisteren en taalbeschouwing. Dit 
materiaal bestaat uit een handleiding deel A (thema 1 en 2), een werkboek deel A (thema 1 en 
2) en een taalboek met leesteksten. De Taalkanjers 6 is gericht op het zesde leerjaar.  
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Actief burgerschap - lesmap / Cammaert, Martine; Marissen, Marina. - 
Antwerpen: Leesweb vzw, 2018. - 56 p.: 10,00 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 acti  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.1 acti  

 
Om tot actief burgerschap te komen staan een goede communicatie en 
overlegcultuur centraal. Respectvol met elkaar in gesprek gaan gesprek 
over heikele onderwerpen die gezond samenleven in de weg kunnen 
staan, is geen sinecure. Deze lesmap bevat artikels en opiniestukken uit de 

media die voor controverse zorgen of een probleem centraal stellen. Brandend actueel in 2018, 
hebben ze een universele problematiek gemeen die niet makkelijk op te lossen blijkt. 
Tegengestelde standpunten komen aan bod, vragen worden gesteld, engagementen gevraagd 
Zo wordt een kwestie, zoals ze zich op dat moment stelt, in kaart gebracht om er inzicht in te 
krijgen. Daarna volgt het eigenlijke werk: geholpen door enkele gerichte vragen gaan leerlingen 
het gesprek met elkaar aan.  

 
MO* : Mondiaal Magazine / Goris, Gie. - Brussel: Roularta Publishing, 
[s.a.].. - ISBN: 1379-5619: 20,00 EUR (jaarabonnement)  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
URL: https://www.mo.be/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 mo*  
 
MO*magazine brengt reportages, interviews en dossiers over mondiale 
thema's als duurzaamheid, internationale politiek, klimaatverandering 
en migratie.  

 
Kletskaarten burgerschap / [s.n.]. - Arnhem: Docentenbijscholing, 2019. - 1 p. uitleg, 54 
vraagkaarten 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: http://www.docentenbijscholing.nl/burgerschap/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 klet  
 
Kaartenset om gesprekken rond burgerschap op gang te brengen. Je kunt de kaarten gebruiken 
om tijdens de les een vraag of stelling in te brengen. Je kunt ze ook inzetten voor activiteiten 
met je leerlingen zoals in kleine groepjes discussiëren. De set bevat vragen als 'Ben je een 
feminist?'; 'Voor welk doel zou je wel willen demonstreren?'; 'Wat zijn de belangrijkste normen 
en waarden die je hebt meegekregen?'; Als jij een politieke partij zou oprichten, wat zou dan 
de belangrijkste doelstelling zijn?'. Je kunt een printversie van de kaarten aanvragen op de 
website. De kaartenset in docAtlas is aangepast aan de Belgische context.  
 
 
 

https://www.mo.be/
http://www.docentenbijscholing.nl/burgerschap/
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Verkiezing in de klas : werkset / Sterkens, Christine. - 
Zoersel: Herkes vzw, 2019. - affiches (2 x 12 p. A3); 
toelichting (8 p. A4). - ISBN: 9789082240924: 32,95 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 verk  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.3 verk  

 
Met deze werkset kan je in de derde kleuterklas en alle 
graden van het lager onderwijs verkiezingen organiseren 

in de klas of in een andere groep. De verkiezingsaffiches van 12 leerkrachten proberen de 
leerlingen te overtuigen om hen te kiezen als juf of meester. Bij de affiches zit een toelichting 
van 8 pagina's die uitlegt hoe je op verschillende manieren een verkiezing kunt organiseren. 
Voor de derde kleuterklas en leerjaar 1 is er een spel, voor kinderen van leerjaar 1 tot 3 heb je 
de publieke en de geheime stemming, en tot slot is er het debat voor de leerlingen van het 3e 
en 4e leerjaar. De werkbladen kunnen voor de leerlingen gekopieerd worden. Je kunt de set 
gebruiken in combinatie met het gelijknamige boekje dat verkrijgbaar is in het Nederlands met 
Frans, Engels, Arabisch en Turks. Doelstelling van het materiaal is kennismaken met democratie 
en de beleving ervan; leren luisteren naar elkaar, nadenken over je standpunt, argumenten 
aandragen en tot consensus komen; omgaan met andere meningen en leren over jezelf.  

 
Wij zijn het klimaat : een brief aan iedereen / De Wever, Anuna; Gantois, 
Kyra; Olyslaegers, Jeroen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2019. - 67 p.. - 
ISBN: 978-94-031-6860-9: 8,99 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.3 wijz  

 
Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn, met de door hun georganiseerde 
scholierenprotesten sinds begin 2019, de gezichten van een bezorgde 
klimaatgeneratie. Jeroen Olyslaegers voerde vele gesprekken met Anuna 

en Kyra, en kreeg ook teksten van hen. Namens hen heeft hij een brief geschreven die een hand 
uitsteekt naar iedereen. Naar politici en beleidsmensen, naar ouders en grootouders, en naar 
hun leeftijdsgenoten.  
 

BudgetPRET / Wikifin. - Brussel: FSMA / 
Wikifin, 2018. - spelregels; 5 posters; 18 
overzichtsbladen (om te kopiëren); 6 
pakketten met 6 biljetten van 5 euro, 10 
munten van 1 euro, 6 jokers, 4 
brochures, 1 spaarenveloppe: gratis  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx4lkr4ry5Y 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 budg  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 budg  

https://www.youtube.com/watch?v=Hx4lkr4ry5Y
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Dit spel leert kinderen van 8 tot 11 jaar met geld omgaan, een budget beheren, in groep 
overleggen en samen keuzes maken. De spelers worden ondergedompeld in een reële situatie 
en ervaren dat keuzes maken bij het beheren van geld niet altijd even eenvoudig is. Het spel 
kan gespeeld worden met maximaal 6 groepen van 3 tot 5 spelers en duurt 40 min. tot 1 uur. 
De spelregels worden ook toegelicht in een online filmpje.  
 
 

Just'in budget / Wikifin. - Brussel: Wikifin, 
[s.a.]. - handleiding, 4 spellen (spelbord, 
dobbelsteen, 5 pionnen, 30 kaarten 
winst, 30 kaarten onvoorziene uitgave, 
40 kaarten verleiding, 40 kaarten vragen, 
5 spelersfiches, 1 fiche bankier, 20 x 5 
eurobiljetten, 15 x 10 eurobiljetten, 30 x 
50 cent, 30 x 1 euro muntstuk, 25 x 2 
euro muntstuk) 

Doelgroep: 9-10 jaar 11-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 just  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 just 
  
Met dit bordspel leren de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs spelenderwijs 
wat geld beheren betekent, hoe om te gaan met cash en geld op de bankrekening. Kunnen ze 
alle kosten betalen en kunnen ze weerstaan aan bepaalde verleidingen? Als hun budget maar 
niet in het rood komt te staan! De speldoos bevat materiaal voor vier groepen van 5 spelers. In 
de handleiding staan enkele vragen voor een nabespreking in de klas. Voorzie voor het spel en 
de nabespreking 2 uur.  

 
Layla M. / de Jong, Mijke; El Koussour, Nora; Addab, Ilias. - Antwerpen: 
Cinemien, 2017. - 1 dvd (93 min.). - ISBN: 8717249484028 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
URL: https://kijk-goed.eyefilm.nl/films/layla-m?highlight=layla 
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.3 layl  

 
Deze film schetst een portret van de in Amsterdam geboren en getogen 
Layla, die in de huidige verdeelde samenleving moeite heeft om een helder 
beeld van de toekomst te zien. Ze voelt zich Nederlandse, maar ook 

Marokkaanse en in haar zoektocht naar haar identiteit vindt ze steeds minder aansluiting bij 
haar familie en vrienden. Terwijl haar frustraties toenemen, groeit haar islamitische 
geloofsovertuiging. Ze trouwt met de charismatische Abdel en trekt met hem naar het Midden-
Oosten, waar al snel blijkt dat niets is wat ze ervan had verwacht. In de lesbrief van Lessen in 
het donker vind je tips om te werken rond thema's radicalisering, extremisme, propaganda, 
vooroordelen, ...  
 
 

https://kijk-goed.eyefilm.nl/films/layla-m?highlight=layla
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Filosofie in de spiegel : lesmap impact Nederlands / Matthynssens, 
Bas; Cockelbergh, Peter. - Antwerpen: Plantyn, [s.a.]. 
Doelgroep: 15-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 filo  

 
Deze lesmap zet vanuit de lessen en de concrete eindtermen 
Nederlands in op actief (wereld)burgerschap, cultuur- en 
filosofieonderwijs, met het Cultuur in de Spiegelmodel (CiS) als kader. 
De map biedt materiaal om vakoverschrijdend aan actief 

filosofieonderwijs te doen in de derde graad secundair onderwijs. Leerlingen krijgen de nodige 
hulpmiddelen aangereikt om zelf een filosofiesessie in te vullen, voor te bereiden met anderen 
en de sessie zelf te begeleiden.  

 
Freedom writers / LaGravenese, Richard; Gruwell, Erin; Swank, Hilary; 
Isham, Mark; Will.i.am. - [S.l.]: Paramount, 2007. - 1 dvd (ca. 118 min.), 
lesbrief (16 p.). - ISBN: 8714865554821: 9,99 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.6 free  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.6 free  

 
Op ware feiten gebaseerde film over jongeren in een verpauperde 
stadswijk die opgroeien in een wereld van schietpartijen en geweld. Na een 

moeilijke start, leert een een idealistische lerares haar studenten kijken naar belangrijke zaken 
die hen binden zoals discriminatie, armoede en problemen thuis. Ze inspireert hen om het 
dagboek van Anne Frank te lezen en een eigen dagboek bij te houden. Langzamerhand 
ontdekken de tieners de kracht van tolerantie en krijgen ze meer zelfvertrouwen om hun school 
af te maken en aan hun toekomst te bouwen. De lesbrief van Movies that Matter daagt 
jongeren uit om kritisch na te denken over zaken als beeldvorming, identiteit en vooroordelen. 
Daarnaast geeft de lesbrief verdiepende informatie over twee onderwerpen: 1) de 
Amerikaanse burgerrechtenactivisten uit de jaren '60 van de 20e eeuw en 2) de 
burgerrechtenactivisten van de Tweede Wereldoorlog.  
 

Onaantrekkelijk? Beeldvorming over het belang van fysieke 
aantrekkelijkheid / Gielen, Gerard. - Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 
2003. - 302 p., bevat: cd-rom. - ISBN: 90-441-1455-7: 37,00 EUR  
URL: http://www.onaantrekkelijk.be 
Vindplaats Antwerpen: pa 8.10 onaa ; WBE 5.3.5 onaa  

 
Mensen die minder mooi zijn, lopen het risico minder aan hun trekken te 
komen, op vele gebieden. In de samenleving speelt fysieke 
aantrekkelijkheid vaak een nadrukkelijke rol. Eerst maakt de auteur een 

inventaris van wat over dit probleem is onderzocht, geweten en geschreven. Daarna zoekt hij 
naar antwoorden op de vragen wat fysieke aantrekkelijkheid is, welke invloed aantrekkelijkheid 
heeft op diverse aspecten van het leven zoals partnerkeuze, of er een verband bestaat tussen 
aantrekkelijkheid en persoonlijkheid en in welke mate media en reclame een afwijkend uiterlijk 

http://www.onaantrekkelijk.be/
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stigmatiseren. Bij het boek hoort een cd-rom met verdere achtergrondinformatie en 
educatieve pakketten om kinderen, jongeren en volwassenen in groep of individueel rond het 
thema te laten werken. 
 

 
 Door het hart van China / Krijgsman, Maaik; 
Terlou, Ruben. - Hilversum: Vpro, 2018. - 2 
dvd's (ca. 298 min.). - ISBN: 8718627226872: 
19,99 EUR  
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN door 

  
Fotograaf Ruben Terlou en regisseur Maaike 
Krijgsman reizen in zeven afleveringen van 

het uiterste noorden naar het zuidelijkste puntje van China. Centraal staat het leven van de 
gewone Chinees in bijzondere en spontane ontmoetingen: met onder andere homoseksuelen 
in Beijing, Mongoolse boeren, kluizenaars in het Zhongnan-gebergte en gokkers in Macau. De 
serie laat zien dat China zich op een kantelpunt in de geschiedenis bevindt; de veranderingen 
in dit immense land voltrekken zich in razend tempo.  

 
Ooggetuige in Papua : verleden, heden en toekomst van een vergeten 
volk / Kamsteeg, Aad. - Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2014. - 
160 p.. - ISBN: 978-90-5881-814-0: 18,90 EUR  
Doelgroep: 17-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 PNG oogg  

 
Dit boek geeft een ooggetuigenverslag van huidige wantoestanden in 
Papoea, waar de bevolking door massale transmigratie uit andere delen 
van Indonesië een minderheid in eigen land wordt. Stromen migranten 

van het overwegend islamitische Java en andere eilanden bedreigen cultuur, economie en 
religie van de inheemse bevolking. Kamsteeg geeft aandacht aan schendingen van 
mensenrechten, de achterstand in gezondheidszorg en onderwijs, grootscheepse ontbossing, 
de positie van de kerk en de verzetsgroep OPM. Hij schetst drie mogelijke toekomstscenario's. 
De dvd bij het boek bevat interviews, waarin Papoea-ballingen in Nederland de aandacht 
vestigen op genoemde wantoestanden en een verband leggen met het feit dat hun volk nooit 
een eerlijke kans kreeg zich over de eigen politieke toekomst uit te spreken.  
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Mexico Megalopolis : picturing Mexico today / De Jaeger, Christophe; 
Ruiz, Iván; Correa, Felipe; Van Gansbeke, Ramona. - Tielt: Lannoo, 
2016. - 204 p.. - ISBN: 978-94-014-3478-2: 39,95 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 MEX mexi  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 MEX mexi  

 
Mexico City is één van de meest glorieuze, maar ook dramatische 
grootsteden ter wereld. De vele uitdagingen migratie, segregatie, 

urbanisatie zijn een voorafspiegeling van de toekomst van andere wereldsteden. Die 
boodschap dragen de beelden in Mexico Megalopolis uit. Het boek bundelt het beste van wat 
Mexico te bieden heeft aan hedendaagse fotografie, met een focus op zijn hoofdstad. Van de 
adembenemende panoramische landschappen van Pablo Lopez Luz tot de humoristische 
beelden van Alejandro Cartagena. Maar ook de straatfotografie-met-een-knipoog van Mark 
Alor Powell en de rijkeluisportretten van Yvonne Venegas krijgen een plek. Uithangbord van 
het boek is Graciela Iturbide, een van de meest invloedrijke Latijns-Amerikaanse fotografen van 
de voorbije vier decennia.  

 
 Family tables : 10 culturen om van te smullen / Aalders, Daphne; Le Duc, 
Tony. - Antwerpen: Minestrone Culinaire Uitgeverij, 2018. - 103 p.. - 
ISBN: 978-94-90028-87-9: 17,50 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.7 fami  

 
Antwerpen is een smeltkroes van culturen, kleuren, geuren en smaken. 
Family Tables viert die barokke diversiteit met een portrettenreeks van 
tien Antwerpse families met een migratieachtergrond. Van China naar 

Brazilië, van Polen tot Senegal: fotograaf Tony Le Duc en journaliste Daphne Aalders vertrokken 
op culinaire wereldreis in en rond de 2060 buurt in Antwerpen en proefden 22 eenvoudige en 
heerlijke gerechten voor. In het boekje vind je de recepten en een lijst met adressen waar je 
alle exotische ingrediënten kan kopen.  

 
Samenspel : vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer van het lager 
onderwijs / Konings, Martine. - Izegem: Samenspel NCZ vzw, [s.a.]. 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.1 same  
 
Het tijdschrift Samenspel bestaat uit verschillende delen: een vakdidactisch deel waarin de 
leerkracht uitgewerkte lesjes en lesstructuren vindt, een educatief deel met allerlei specifieke 
informatie i.v.m. vakdidactisch en pedagogisch materiaal (23: 89) sept-okt-nov 2018: 
Samenleven hoe doe je dat: verliefd zijn - ken je vriendje - liefde is; Kinderrechten - 3 P's: 
kinderrechten - inspraak en participatie - recht op privacy - armoede - kindvluchtelingen (23: 
90) dec 2018, jan-feb 2019: Samenleven, democratie en burgerschap: Max op ontdekkingsreis 
- de oorlog - de vijand - kinderen die de wereld hebben veranderd - een humanistische 
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organisatie steunen - mijn ideale land in een ideale wereld - ik protesteer - verbeter de wereld 
om je heen (23: 91) maart, april, mei 2019: Een waaier van levensbeschouwingen - identiteit in 
dialoog: Levensbeschouwingen door kinderogen Kunst en levensbeschouwing - muziek van 
altijd en overal - architectuur en levensbeschouwing - ILC gluren bij de buren - begroetingen - 
ILC de levensbeschouwelijke koffer - de Oken, Poken en Token-inleefspel  

 
Lesgeven over duurzame ontwikkeling : didactische handreiking / de Wolf, 
Martin; Smit, Eefje; Hurkxkens, Peter. - Antwerpen: Garant, 2018. - 200 
p.. - ISBN: 978-90-441-3644-9: 22,90 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 lesg  

 
Grondig herziene editie van het voor het eerst in 2011 verschenen 
'Lesgeven over duurzame ontwikkeling'. Hoewel duurzame ontwikkeling 
op de meeste scholen geen regulier schoolvak is, komt het thema 

uitdrukkelijk aan bod in de nieuwe eindtermen van het Vlaamse secundair onderwijs. In deze 
editie wordt het concept duurzame ontwikkeling positiever gedefinieerd, onder invloed van het 
Europese project ThreeC - Creating Competencies for a Circular Economy. Verder werd de 
aandacht verder verschoven naar het leren van denkvaardigheden. Onderwijs over duurzame 
ontwikkeling gaat over complexe vraagstukken. Daarvoor zijn drie denkvaardigheden van 
belang: systeemdenken, multiperspectiefdenken en toekomstgericht denken. Deze komen aan 
bod in hoofdstuk 2 tot en met 4. Voorbeelden van maatschappelijke vraagstukken vormen een 
context om denkvaardigheden te leren. In hoofdstuk 1 wordt het begrip duurzame ontwikkeling 
geïntroduceerd en in het vijfde hoofdstuk wordt stilgestaan bij het onderwijsontwerpproces als 
geheel. Bij elk hoofdstuk werden drie of vier opdrachten geformuleerd die ondersteunend 
kunnen zijn bij het gebruik van dit boek bij lerarenopleidingen. Het boek is in de eerste plaats 
bedoeld voor studenten van educatieve opleidingen in het hoger onderwijs, maar ook voor 
leraren en ontwikkelaars van leermiddelen.  
 

OneWorld : magazine voor mondiaal denken en groen doen / Ariëns, 
Hans. - Amsterdam: NCDO, [s.a.]. 
Doelgroep: 15-18 jaar, volwassenen 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 onew  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 onew  

 
OneWorld is een magazine over mondiale verbondenheid en 
duurzaamheid. In OneWorld Magazine en op de website OneWorld.nl zie 
je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En 

andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in 
elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? Sinds 
maart 2019 biedt OneWorld met het journalistieke concept 'Hoe zit het met ? een overzicht 
van feiten, fabels en de laatste ontwikkelingen rond consumentendilemma's.   (2019: 2) maart 
2019: themanummer Hoe zit het met plastic?  Je kan dit tijdschrift ook online lezen. 
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Time to save : zingen voor de aarde en de natuur / Retour, Patrick; 
Vantieghem, Bart; Florizoone, Tuur; Lootens, Tars; Steenwegen, Chris. - 
Averbode: Uitgeverij Averbode, 2017. - 60 p.. - ISBN: 978-2-87438-893-4: 
31,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.1 time  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.1 time  

 
Aan de hand van voorleesteksten en liedjes vertelt Time2save het verhaal 

van drie fietsende jongeren die het opnemen tegen twee terraristen, dat zijn terroristen die 
het milieu geweld aandoen. Door het integreren van allerlei didactische en speelse 
werkvormen is het ook een interessante en gebruiksklare tool voor milieu- en natuureducatie 
met kinderen vanaf ca. 9 jaar. Inclusief kleurplaten, van-punt-tot-punttekeningen, een 
bucketlist en een bordspel.  
 

Lambik Plastiek / Van Gucht, Peter; Vandersteen,Willy; Morjaeu, Luc. - 
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2019. - strip [56] p. + lesbrief [5] p.. - 
ISBN: 978-90-02-26535-8: 6,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 lamb  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.4 lamb  

 
Met het Suske en Wiske album 'Lambik Plastiek' kan je tijdens de les 
werken rond de problematiek van plastic afval. Achterin het album vind je 
een informatief dossier over plastic soep. In de lesbrief bij de strip vind je 

drie lesideën voor het vijfde en zesde leerjaar.  
 
Het plastic monster lespakket / [s.n.]. - Amsterdam: 
Greenpeace Nederland, 2019. - handleiding primair 
ow, handleiding voortgezet ow, stappenplan 
monster, 30 stickervellen, 30 stripverhalen, poster 
Doelgroep: 9-16 jaar  
URL: 

http://www.greenpeace.nl/lesmateriaal/?lm=32&dl=GPNL020NDSM32-all&ld=vo 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas  
 
Met deze les ontdekken leerlingen hoe het zit met wegwerpplastic dat grotendeels in de natuur 
terecht komt als zwerfafval of plastic soep en wat we eraan kunnen doen. Er is een versie voor 
de bovenbouw van het basisonderwijs en een voor de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Het materiaal bestaat uit drie onderdelen: Introductie aan de hand van een kort 
stripverhaal 'het plastic monster' (10 min.); Verdieping via de grote plasticquiz (powerpoint van 
ca. 20 min.; In actie: monsters bouwen van wegwerpplastic (ca. 30 min.). Op de website kan je 
het lesmateriaal downloaden, vind je de link naar het filmpje "The story of a plastic spoon" en 

http://www.greenpeace.nl/lesmateriaal/?lm=32&dl=GPNL020NDSM32-all&ld=vo
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kan je een actiepakket (met strips en stickers voor het maken van een plastic monster) 
aanvragen.  

 
Donut economie : in 7 stappen naar een economie voor de 21e eeuw / 
Raworth, Kate; Hartmans, Rob. - Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2017. - 
352 p.. - ISBN: 978-90-468-2318-7: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.1 donu  

 
De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet 
voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën 
hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede 
heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen 

tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. Met Donut Economie schuift de 
Britse econome Kate Raworth een omkering van het economische denken naar voor, een 
omkering waarbij de natuur niet langer de blinde vlek van het systeem is, maar er samen met 
de mens het hart van vormt. Het boek is toegankelijk geschreven, ook voor mensen die niets 
van economie afweten.  
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Kleine mensen, grote gevoelens : de seksuele opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar / van  
der Doef, Sanderijn. - Amsterdam: Ploegsma, 2014. - 107 p.. - ISBN: 978-90-216-1890-6: 14,95 
EUR  
Doelgroep: 0-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.2 klei  
 
Dit boek beschrijft de seksuele ontwikkeling van baby tot puber, en hoe deze zo goed mogelijk 
te begeleiden. Ook geeft het handreikingen voor gesprekken over seks en beantwoordt het 
veelgestelde vragen omtrent het onderwerp. Deze geactualiseerde uitgave van het boek uit 
1994 verwerkt recente onderzoeksgegevens en gaat in op nieuwe ontwikkelingen, zoals 
contacten via internet.  

 
Een opzet voor contactspel / Sussman, Fern; Weitzman, Elaine. - 
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 50 p.. - (Dans tijdens spel; 1). - ISBN: 
978-90-8850-767-0: 17,50 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.4.2 dans  

 
Eerste deel in de DANS tijdens spel-serie die handvatten en praktische 
ideeën biedt om de ontwikkeling te stimuleren van kinderen met 
autismespectrumstoornissen en andere moeilijkheden in sociale 

communicatie. Dit boek helpt bij het begrijpen hoe contactspel de sociale 
interactievaardigheden ontwikkelt; het herkennen van de volgende interactiestap die een kind 
kan nemen in interactiespel; het kiezen van de best passende contactspellen gebaseerd op de 
zintuiglijke voorkeur van het kind; het gebruiken van op onderzoek gebaseerde strategieën om 
het kind te helpen bij het ontwikkelen van gevorderde sociale interactievaardigheden. 

 
 Gebruik fantasie in het spel van je kind / Weitzman, Elaine; Drake, Lisa. - 
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 61 p.. - (Dans tijdens spel; 3). - ISBN: 
978-90-8850-768-7: 17,50 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.4.2 dans  

 
Derde deel in de DANS tijdens spel-serie die handvatten en praktische 
ideeën biedt om de ontwikkeling te stimuleren van kinderen met 
autismespectrumstoornissen en andere moeilijkheden in sociale 

communicatie. Dit boek helpt bij het begrijpen hoe de ontwikkeling van fantasiespel de taal -, 
sociale en emotionele vaardigheden van het kind bevordert; het herkennen van de 
fantasiespelfase van het kind en de volgende stap in de ontwikkeling van fantasiespel; het 
gebruiken van strategieën om het kind te stimuleren nieuwe fantasiespelhandelingen te 
imiteren en zich te ontwikkelen naar de volgende fase van het fantasiespel; het kind helpen bij 
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het uitvoeren van nieuw geleerde handelingen met verschillend speelgoed en in verschillende 
situaties.  
 
 

 Haal het speelgoed tevoorschijn / Sussman, Fern; Weitzman, Elaine. - 
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2018. - 75 p.. - (Dans tijdens spel; 2). - ISBN: 
978-90-8850-766-3: 17,50 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.4.2 dans 

  
Tweede deel in de DANS tijdens spel-serie die handvatten en praktische 
ideeën biedt om de ontwikkeling te stimuleren van kinderen met 
autismespectrumstoornissen en andere moeilijkheden in sociale 

communicatie. Dit boek helpt bij het begrijpen hoe beginnend spel met speelgoed zich 
ontwikkelt en hoe het spel van kinderen met ASS verschilt van spel met kinderen zonder 
ontwikkelingsmoeilijkheden; bij het volgen van het kind tijdens dagelijkse spelactiviteiten zodat 
het kind een gewillig en actief speelmaatje wordt; bij het herkennen van de beginnende 
spelfase van het kind en zijn volgende stappen in functioneel spel; bij het gebruiken van op 
onderzoek gebaseerde strategieën om het kind te helpen bij het imiteren van nieuwe 
spelhandelingen tijdens dagelijkse spelactiviteiten.  
 

 De kleine Zeppelin : Kunstzinnig werken met kleuters / Crul, Koen. - 
Kalmthout: Pelckmans, 2018. - 399 p.. - ISBN: 9789463371261: 40,00 
EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: http://methodes.pelckmans.be/pelckmans_pro/de_kleine_zeppelin/ 

Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.4 klei  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.4 klei  

 
'De kleine Zeppelin' biedt didactische ondersteuning bij het ontwerpen 

van kunstzinnige (muzische) activiteiten voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het boek kan ingezet 
worden door leerkrachten kleuteronderwijs (in opleiding) en elke begeleider van kunstzinnige 
leerprocessen die drama, dans, muziek, beeld en media in willen zetten in hun praktijk. Vanuit 
een didactisch kader krijg je zicht op de werkvormen en bouwstenen in de verschillende 
kunstzinnige domeinen. De didactiek beoogt muzische groeikansen te creëren en kunstzinnige 
ontwikkeling te ondersteunen. In het boek verken je vier vormen van kunstzinnig werken: vrij 
muzisch spel, zelfstandig hoekenwerk, gedeelde sturing en geleide opdrachten. Met schema’s, 
stappenplannen en concrete praktijkvoorbeelden. Online kan je ook nog de groeilijnen en 
observatielijst van de didactiek downloaden. 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://methodes.pelckmans.be/pelckmans_pro/de_kleine_zeppelin/
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 Het Krachtspel / Purperhart, Helen. - Utrecht: Ankh-Hermes, 
2017. - handleiding, 48 kaarten. - ISBN: 9789020213768: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 krac  

 
Het Krachtspel gaat ervan uit dat het unieke van ieder kind is 
terug te voeren op drie krachten. Bij een disbalans kunnen 
eigenschappen zoals bijvoorbeeld futloos, boos en druk 

sterker naar voren komen. De kaarten proberen te helpen bij het zoeken naar de tegengestelde 
kracht die nodig is om de disbalans op te heffen. In de kleine handleiding vind je een korte 
introductie van de theorie terug en verschillende methodieken om de kaarten te gebruiken. 
Daarnaast legt de handleiding ook de link met voedingsmiddelen. Elke kracht wordt gelinkt met 
een bepaalde smaak en een voedingslijst per smaak. Ook hier geeft men aan dat een juiste 
balans kan helpen.In de kaartenset vind je drie testkaarten waarmee je kan aftoetsen in welke 
kracht je je het meest herkent: windkracht, zonkracht of rotskracht. Op drie andere kaarten 
worden de verschillende krachten toegelicht. De rest van de kaartenset bestaat uit emoties die 
je - op basis van de kleur van de kaart - kan linken aan een bepaalde kracht. Op de achterkant 
van elke emotiekaart vind je korte vragen en opdrachtjes terug om je in te leven in de emotie. 
Ook wordt steeds een emotie vermeld die tegenbalans kan bieden.  
 

Space: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken van 9 
tot 12 jaar / Jong en Van Zin vzw. - Antwerpen: Jong en Van Zin vzw, 
2017. - 30 p.. - ISBN: 9789491850219 
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 spac  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 spac 

 
'Space' is een werkvormenbundel om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bespreekbaar te maken bij kinderen van 9-12 jaar. Space is 
gebaseerd op het online spel 'Orbit' dat zich op een ruimteschip afspeelt. 

Elk hoofdstuk legt de klemtoon op een ander aspect van seksueel grensoverschrijdend gedrag: 
Welke plaatsen zijn privé, niet privé en soms privé?; Welke delen van je lichaam zijn intiem en 
hoe ben je baas over je eigen lichaam?; Waar vind je vertrouwenspersonen?; Welke methodes 
gebruiken plegers? Hoe kan je praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag?  

 
Posterpakket nieuwe voedingsdriehoek / Vlaams 
Instituut Gezond Leven. - Brussel: Vlaams 
Instituut Gezond Leven, 2017. - 4 posters, 1 
fiches uitleg en tips 
Doelgroep: 5-16 jaar  
URL: https://bit.ly/2Z2s8pS  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.2 post 
Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.2 post  

https://bit.ly/2Z2s8pS
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In dit posterpakket vind je 4 posters en 1 fiche met uitleg en tips rond de nieuwe voedings - en 
bewegingsdriehoek. Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Instituut Gezond 
Leven. Je kan er ook allerlei materiaal downloaden of de posters gratis bestellen voor je school.  
 

 Mijn depressie doe-gids / Winckelmans, Vera. - Kalmthout: Abimo, 2016. - 
28 p.. - ISBN: 9789462346239: 4,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.3 mijn  

 
Deze doe-gids sluit aan bij De depressie survivalgids, die in heel 
toegankelijke taal vertelt wat depressie 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.  
 
 

Kindermassagekaarten / Purperhart, Helen. - Utrecht: Ankh-
Hermes, 2017. - handleiding, 51 kaarten. - ISBN: 9789020213669: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 kind  

 
Deze box bevat kindermassagekaarten met eenvoudige 
massageverhaaltjes. De kaarten zijn geschikt voor gebruik op 
scholen, de buitenschoolse opvang en in het gezin. De massages 

zijn laagdrempelig en gemakkelijk uit te voeren met kleding aan. De kaartjes zijn zowel geschikt 
voor onderlinge kindermassage (groepsverband) als voor individuele sessies (ouder en kind). 
Elke massagekaart heeft een naam (bv. de tube of de auto). In het verhaaltje dat op de 
achterkant beschreven staat worden telkens handelingen gekoppeld. Zo moet je bij de tube 
bijvoorbeeld de arm die de tube voorstelt leegknijpen door te kneden, en dan vanaf de handen 
strijken om het allerlaatste uit de tube te halen. Alle massagegrepen, zoals kneden, strijken, 
tikken, cirkelen, enz. staan beschreven in de gebruiksaanwijzing. Vooraf kunnen alle 
handelingen dus best even ingeoefend worden.  
 

Kindermeditatiekaarten / Purperhart, Helen. - Utrecht: Ankh-
Hermes, 2017. - 54 kaarten. - ISBN: 9789020213782: 20,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.4 kind  

 
Deze kaarten zijn een aanzet om bewustwording bij kinderen 
vanaf 7 jaar te bevorderen. Op een introductiekaart wordt 
uitgelegd hoe je de kaarten kan gebruiken. Een begin- en 
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eindekaartje geeft je een suggestie van hoe je elke meditatie kan starten en eindigen. De 
overige kaarten bevatten telkens een andere meditatieopdracht met op de voorkant de naam 
van de oefening en een verduidelijkende tekening. Voorbeelden zijn Zee, Lichtstraal, kachel, 
ijsberg, ... Op de achterkant vind je een kort tekstje dat je bij de meditatie kan voorlezen. Deze 
eindigt steeds met de vraag om even stil te staan bij hoe je je nu voelt.  
 

Cybersense: Veilig en weerbaar online / 
Pimento. - Antwerpen: Pimento, 2018. - 75 
p.. - ISBN:  9789491850288 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: http://www.cybersense.be/   
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.5 cybe  

 
'Cybersense' is een lspakket over online 
weerbaarheid en cyberpesten voor het 5e en 
6e leerjaar. Hoe gedraag je je bijvoorbeeld 

online en vermijd je cyberpesten? Wat zijn de leuke kanten van het internet? Het bestaat uit 
een offline en een online gedeelte. Deze papieren handleiding bevat 11 lessen. De bijhorende 
filmpjes staan op de website van Cybersense. De handleiding bevat tips en suggesties om 
gesprekken te voeren en achtergrondinformatie over cyberpesten en uitsluiting.  

 
Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft en iedereen om hen heen : handreiking 
aan docenten / Van den Boorn-Reitsma, Pien. - Doetinchem: Graviant, 2014. 
- 59 p.. - ISBN: 978-90-9028417-0: 12,95 EUR  
Doelgroep: 7-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 hoej 

  
In dit boek fungeert het begrip beelddenken als sleutel om anders naar 
zorgleerlingen te kijken. In het eerste hoofdstuk gaat het over het herkennen 
van beelddenkers en hun natuurlijke leerstijl, het tweede hoofdstuk bevat tips 

over hoe je kunt afstemmen op dergelijke zorgleerlingen en het derde hoofdstuk gaat over de 
impact van de leraar en geeft een aantal voorbeelden om een vragende, niet-oordelende leraar 
te zijn/worden. Alle ingrediënten die in deze uitgave aangestipt worden, worden kort uitgelegd 
en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, met gebruik van conclusies uit 
onderzoeken, uitgaven en websites. Inclusief een vijftal bijlagen, literatuurlijst en verwijzingen 
naar genoemde internetadressen. Het boek tracht leerkrachten anders te doen kijken naar 
zorgleerlingen en een plaats te geven in het (inclusief) onderwijs van vandaag.  
 

Dagboek over leuke dingen en andere zaken!!! dagboek van een Bednetter 
/ Hooge, Nine. - Leuven: Bednet vzw, 2014. - 24 p.. - ISBN: 
9789090287522 
Doelgroep: 5-10 jaar  
URL: https://www.bednet.be  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.3 dagb  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.3 dagb 

  
Dit boekje is geschreven voor kinderen die zelf of via een klasgenootje in 

http://www.cybersense.be/introduction?destination=exercises
https://www.bednet.be/


40 
 

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
Nieuwe Aanwinsten februari – april 2019 
 

contact komen met Bednet. Hierin volgen ze het verhaal van een Bednetter. Ze ervaren hoe 
het is om ziek te zijn en lange tijd niet naar school te kunnen gaan. Zo leren ze Bednet kennen 
en hoe de lessen met een Bednetter verlopen. Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke 
kinderen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen en Brussel via internet met hun eigen klas. Zo 
kunnen ze tijdens hun afwezigheid zoveel mogelijk de lessen volgen en blijven ze in contact met 
hun leerkrachten en klasgenoten.  

 
 Mijn dyscalculie doe-gids / Winckelmans, Vera. - Kalmthout: Abimo, 2016. 
- 28 p.. - ISBN: 9789462346246: 4,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 mijn  

 
Deze doe-gids sluit aan bij De dyscalculie survivalgids, die in heel 
toegankelijke taal vertelt wat dyscalculie 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 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 

  
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.  
 
 

 Time Timer MOD / [s.n.]. - [S.l.]: -, [s.a.]. - Time Timer, 
handleiding, grijs hoesje 
Doelgroep: 5-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 time  

 
De Time Timer Mod is een duidelijk hulpmiddel om zicht op tijd te 
krijgen. Het maakt het verstrijken van de tijd voor zichtbaar. 
Wanneer je de klok opdraait verschijnt er een rode schijf die terwijl 
de tijd verstrijkt ook langzaamaan verdwijnt. Indien gewenst kan 
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je ook een geluidssignaal instellen wanneer de tijd verstreken is. De Time Timer kan leerlingen 
bijstaan om de tijd die ze aan een taak kunnen spenderen duidelijk in te schatten. Het kan 
gebruikt voor klassikale en individuele taken. Voor een kind met autisme kan het bijvoorbeeld 
rust en duidelijkheid geven als hij/zij kan zien hoeveel tijd er is om een taak uit te voeren. Maar 
ook bij andere kinderen of jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met 
ADHD of ADD kan de timer ondersteunen.  

 
Sociaal denken: Tussen de sociale regels leren lezen / Garcia Winner, 
Michelle. - Kalmthout: Pelckmans Pro, 2017. - 304 p. 
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 soci  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 soci  

 
Je bent sociaal vaardig wanneer je je gedrag en denken kunt aanpassen 
aan wat verwacht wordt in een bepaalde situatie. Voor velen is dat iets 
vanzelfsprekends. Maar kinderen met sociaal-cognitieve problemen leren 

dat niet 'zomaar'. Zij moeten expliciet aanleren wat anderen intuïtief doen. Dat is de focus van 
de methodiek Social Thinking/Sociaal Denken: beter leren begrijpen hoe ons sociale brein 
werkt, welke sociale normen er gelden en welke sociale gedragingen passend zijn. De 
Werkbladen Sociaal Denken zijn concrete, overzichtelijke minilessen waarin je samen met je 
leerlingen stap voor stap die sociale informatie gaat analyseren en inoefenen, net zoals bij een 
vak als wiskunde. Het boek gaat dieper in op de vier communicatiestappen, de basis van Sociaal 
Denken, en verkent de verborgen regels. De werkbladen handelen over sociale communicatie, 
problemen oplossen, emoties, bazig en gemeen zijn, vriendschap, sociale en andere trucs, 
meedoen met de groep. Dit boek richt zich naar iedereen die werkt met kinderen met sociaal-
cognitieve problemen, zoals autisme, ASS, Asperger, PDD-NOS, ADHD, NLD, sociale-
angststoornis en andere 'vreemde' niet-gediagnosticeerde kinderen die opvallen in de groep.  
 

Booost! : spel over puberteit / Follaets, Annelies; Luts, Evelien. - 
Antwerpen: Jong & Van Zin, 2  018. - handleiding, spelbord, 
dobbelsteen, 6 gekleurde pionnen, 6 houten pionnen, 6 
humeurmeters, 23 vraagkaarten, 31 vraagkaarten, 17 
opdrachtkaarten. - ISBN: 978-94-91850-29-5 
Doelgroep: 11-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 booo 

  
Booost! is een spel over de puberteit voor kinderen en jongeren 
van elf tot en met veertien jaar. Via het spel krijgen ze inzicht in 

hun eigen vaardigheden, attitudes en kennis op het vlak van dit thema. Met dit spel leren 
jongeren te communiceren over de volgende thema's: weerbaarheid imago, seksualiteit, 
relaties, veranderingen aan het lichaam, online gedrag. Concreet gaan deelnemers in het spel 
op wandel door de stad en ontdekken allerlei informatie over de puberteit via de vraag-, 
opdracht- en discussiekaarten. Winnen doe je door het humeur van je personage te boosten.  
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Autisme in mij : een interactief informatieboek / van Kordelaar, 
Nathalie; Zwaan, Mirjam. - Amsterdam: Niño, 2011. - 83 p.. - ISBN: 
978-90-8560-594-2: 14,50 EUR  
Doelgroep: 11-16 jaar  
URL: https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-
vanaf-12-jaar/1397/autisme-in-mij  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 auti  

 
In dit interactieve boek kunnen jongeren met autisme meer over hun 

autisme te weten komen, door aan te geven welke informatie bij hen past. Het zoomt onder 
andere in op de sterke kanten en interesses van de jongere, wat autisme nu net is, hun sociale 
vaardigheden en communicatie, hun denken, en hun organisatie op school. De opdrachten, tips 
en voorbeelden zijn bedoeld om hen meer inzicht te verschaffen in de manier waarop autisme 
bij hen tot uiting komt, en op welke manier zij er het beste mee kunnen omgaan. Ook is het 
boek geschikt om ouders, familieleden, studenten en professionals kennis te laten maken met 
autisme bij jongeren. Online vind je ook nog extra downloadbaar materiaal.  
 

Focumix: werkboek executieve stoornissen bij volwassenen / 
Paemeleire, Frank; Savonet, An;  Van Beneden, Griet. - 
Destelbergen: Sig vzw, 2009. - 250 p.. - ISBN: 9789058730725: 
160,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: https://mixreeks-faq.weebly.com/focumix.html 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.4.2 focu  

 
Het totaalpakket Focumix bevat oefenmateriaal voor volwassenen 
met aandachtsproblemen. De naam verwijst naar FOCUs (gericht op) 

en MIX (grote variatie aan oefeningen). Focumix kan zowel individueel als onder begeleiding 
van een therapeut worden gebruikt.  Focumix bestaat uit: <ul>een ringmap met visuele en 
auditieve aandachtsoefeningen (ca. 250 pp.) een informatiefolder een zelfevaluatieinstrument 
een audio-cd met auditieve afleiders. Focumix is bedoeld voor volwassenen met lichte tot 
matige aandachtsproblemen en vrij goede visuele vaardigheden. Het doel van het programma 
is meer inzicht te krijgen in het eigen aandachtsfunctioneren en stoornisgericht te oefenen op 
verschillende niveaus (zowel via het visuele als auditieve kanaal). De doelstelling kan per 
oefening individueel bepaald worden, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt. Voorbeelden 
van doelstellingen zijn: foutloos leren werken, beter leren omgaan met afleiders, het 
werktempo opdrijven en uitbreiden van de aandachtscapaciteit. Het programma werd 
uitvoerig getest in het werkveld.  

https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-vanaf-12-jaar/1397/autisme-in-mij
https://www.swpbook.com/boeken/20/help-en-doeboeken-vanaf-12-jaar/1397/autisme-in-mij
https://mixreeks-faq.weebly.com/focumix.html
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 Activerende werkvormen voor bètadocenten : praktische voorbeelden / 
Bruggink, Martin. - Antwerpen: Garant Uitgevers, 2017. - 102 p.. - ISBN: 
978-90-441-3559-6: 18,50 EUR  
Doelgroep: 9-18 jaar  
URL: http://www.activerende-werkvormen.nl 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 acti  

 
Beschrijving van 27 activerende werkvormen voor in de klas, vooral gericht 
op bètadocenten in het voortgezet onderwijs, maar mogelijk ook 

inspirerend voor docenten in andere vakken of in het basisonderwijs. Steeds wordt beschreven 
hoe lang de werkvorm duurt, wat de voorbereidingstijd is voor de docent en voor welke soorten 
opgaven de werkvorm geschikt is. In een inleidend hoofdstuk komen de algemene kenmerken 
van een goed gebruik van activerende werkvormen aan bod; op een bij het boek horende 
website zijn aanvullingen en nieuwe ideeën te vinden.  

 
Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs : 5 krachtige 
leerprincipes vertaald naar de praktijk / Verstraete, Inge; Nijman, Karin. - 
[Huizen]: Pica, 2016. - 287 p.. - ISBN: 978-94-91806-56-8. - ISBN: 978-94-
92525-06-2: 27,95 EUR  
Doelgroep: 12-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.5 hand  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.5 hand  

 
In dit pakket, dat zich richt op het voortgezet onderwijs maar voldoende 

interessante theorie en praktijk heeft voor andere onderwijsvormen, gaat men uit van vijf 
leerprincipes: zelfregulatie, metacognitie, leerstrategieën, leermeesters en de rijke 
leeromgeving. In de handleiding wordt op een toegankelijke en realistische manier theorie 
aangeboden, die gevolgd wordt door praktische handreikingen die direct toepasbaar zijn. Het 
werkboek vertaalt deze handreikingen nog verder naar 20 concrete mentorlessen (+ 2 
introductielessen) die meteen ingezet kunnen worden. Na een korte handleiding voor de 
leerkracht bestaat het werkboek vooral uit kopieerbare werkbladen per les. Voorbeelden van 
lessen zijn 'Wat is leren', 'Het nut van huiswerk', 'de vorm van de toets', 'Leren en emoties', enz.  
 

Frontomix: werkboek executieve stoornissen bij volwassenen / 
Paemeleire, Frank; Heirman,  Mieke; Savonet, An; Van Beneden, 
Griet. - Destelbergen: Sig vzw, 2009. - 500 p., 4 fiches. - ISBN: 
9789058730787: 250,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: https://mixreeks-faq.weebly.com/frontomix.html 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.6 fron  

 
Frontomix is het derde deel in een reeks werkboeken die werden 

ontwikkeld voor de revalidatie van cognitieve en executieve stoornissen van volwassenen met 
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), maar ze kunnen ook gebruikt worden bij andere 
doelgroepen. Het pakket werd uitvoerig in de praktijk getest in een acute, revalidatie- en 
chronische setting en dit zowel in Vlaanderen als in Nederland.  Het oefenpakket bestaat uit 

http://www.activerende-werkvormen.nl/
https://mixreeks-faq.weebly.com/frontomix.html
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zes onderdelen die worden aangeduid met twee werkwoorden, steeds verwijzend naar de 
belangrijkste executieve functies die worden aangesproken: starten & stoppen  vasthouden & 
volhouden  ordenen & structureren  organiseren & plannen  denken & redeneren  inschatten 
& inzien. Het bevat eveneens een uitgebreide theoretische inleiding over de behandeling van 
executieve stoornissen.   Het totale pakket bestaat uit ong. 500 pagina’s, waardoor er tientallen 
uren kan worden geoefend. Het oefenmateriaal is samengesteld uit activiteiten, die door de 
therapeut in een therapiesessie kunnen worden aangeboden, en kopieervriendelijke pen-en-
papiertaken, die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd als thuisopdracht. De opdrachten 
hebben één of meerdere van de volgende kenmerken: ze zijn nieuw voor de gebruiker 
(waardoor ze niet routinematig kunnen worden opgelost), ze zijn complex (een grote 
hoeveelheid stimuli of verschillende cognitieve functies), er wordt weinig externe structuur 
geboden (waardoor de persoon zelf doelgericht een strategie moet uittesten), ze zijn divergent 
(meerdere aanvaardbare oplossingen/antwoorden zijn mogelijk) en ze doen een beroep op 
metacognitieve vaardigheden.  
 

Kerntalentenspel: klasspel om de 
kertalenten van uw leerlingen 
inzichtelijk en bespreekbaar te maken. / 
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. 
- Antwerpen: Artesis Plantijn 
Hogeschool Antwerpen, 2018. - 1 
instructiekaart, 100 
kerntalentenkaarten 
Doelgroep: 15-18 jaar  

Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 kern  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.7 kern  
 
AP Hogeschool ontwikkelde het kerntalentenspel om leerkrachten en studiebegeleiders te 
ondersteunen om jongeren inzichten te geven in hun kerntalenten. Het biedt een instrument 
aan om te ontdekken wat ieders kerntalenten zijn. Het spel is een oriënterend spel dat inzichten 
geeft in persoonlijkheid en kerntalenten en daarom als instrument bekeken moet worden om 
een gesprek te starten als eerste stap en onderdeel van het studiekeuzeproces. Op de website 
ap.be/kerntalentenspel vind je nog extra info om met de verworven inzichten aan de slag te 
gaan.  
 
Talentenkaart / Het Beroepenhuis. - Gent: Het Beroepenhuis vzw, 2018. - 1 p. 
Doelgroep: 11-18 jaar  
URL: https://www.beroepenhuis.be/onze-lesmaterialen#Talentenkaart 
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.7 tale ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL  
 
Deze talentenkaart werd ontworpen door Het Beroepenhuis. Hij kan gebruikt worden voor een 
bezoek aan Het Beroepenhuis, maar ook op school. De kaart is niet gericht op typisch schoolse 
vaardigheden, maar focust op talenten die aanleunen bij het beroepsveld.  
 
 
 

https://www.beroepenhuis.be/onze-lesmaterialen#Talentenkaart
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