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De kinderen van Juf Kiet / Lataster-Czisch, Petra; Lataster, Peter. - 
Amsterdam: Mokum Films, 2016. - 115 min. 
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar  
URL: https://www.npo.nl/beste-lange-docu-de-kinderen-van-juf-kiet/19-
06-2017/KN_1691677 
Vindplaats Antwerpen: URL ; ro 3 kind  
Vindplaats Turnhout: ro 3 kind  

 
In een puur observerende stijl zonder commentaar of interviews volgen 

Petra en Peter Lataster een jaar lang vier leerlingen in de klas van juf Kiet. De kinderen in de 
klas van juf Kiet zijn nog maar pas in Nederland. Alles is nog nieuw en verwarrend. De film wordt 
vanuit het perspectief van de kinderen verteld: we zien hun geworstel met elkaar en met de 
nieuwe taal, ruzies en ontluikende liefdes, vriendschappen die ontstaan en weer teloorgaan.  
 
 

Leren zichtbaar maken : beknopte uitgave / Hattie, John. - Vlissingen: 
Bazalt, 2018. - 64 p.. - ISBN: 978-94-6118-203-6: 9.95 EUR  
URL: http://www.lerenzichtbaarmaken.be 
Vindplaats Antwerpen: dg 5 lere | Vindplaats Turnhout: dg 5 lere  

 
Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de 
resultaten van meer dan vijftien jaar onderzoek waarbij miljoenen 
leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat het de grootste verzameling 
van evidence-based onderzoek over wat feitelijk werkt op school om het 

leren te verbeteren. Leren zichtbaar maken (Visible Learning for teachers) maakt die 
vernieuwende ideeën toegankelijk voor leerkrachten. Hij legt uit hoe de principes van Visible 
Learning in elk klaslokaal, waar ook ter wereld, kunnen worden toegepast.   In deze beknopte 
uitgave van Leren zichtbaar maken vind je zijn belangrijkste ideeën terug. Hatties centrale 
boodschap luidt: weet welke impact je hebt op het leren van je leerlingen. Kijk naar je onderwijs 
door de ogen van je leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.   
 

De veldgids 'iedereen aan boord!' : hoe ga ik te werk als passend 
onderwijs niet vanzelf spreekt? : ruggensteunen voor rondom de klas / 
Van der Horst, Jos; Van Kessel, Bart. - Amsterdam: SWP, 2015. - 127 p.. - 
ISBN: 978-90-8850-632-1: 29,90 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 veld | Vindplaats Turnhout: ro 6 veld 

  
In 2014 schreven Jos van der Horst en Bart van Kessel het boek Iedereen 
aan boord!, voor alle professionals die in klas, school, of 

samenwerkingsverband passend onderwijs proberen te realiseren voor kinderen voor wie dat 
niet vanzelfsprekend is. Over de uitdagingen die dit met zich meebrengt en de ideeën van de 
auteurs over een effectieve aanpak, gaat dat boek.  In deze veldgids zetten de auteurs de 

https://www.npo.nl/beste-lange-docu-de-kinderen-van-juf-kiet/19-06-2017/KN_1691677
https://www.npo.nl/beste-lange-docu-de-kinderen-van-juf-kiet/19-06-2017/KN_1691677
http://www.lerenzichtbaarmaken.be/
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volgende stap en laten zij je zien hoe je samen met de mensen in je omgeving, oplossingen 
vindt voor situaties waarin passend onderwijs je voor een grote uitdaging plaatst en je niet 
meteen weet welke weg te bewandelen. Ze bieden meer dan twintig stappenplannen om 
passend onderwijs te realiseren. Iedere ruggensteun gaat vergezeld van praktijkgerichte 
opdrachten en oefeningen, die je kunt uitvoeren in en rond je klas. Alleen, of samen met 
collega's en ouders. De auteurs baseren hun ruggensteunen op hun eigen ervaringen.  
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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. 
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 Aapjes in bad / Sterkens, Christine; Bergen, Peter. - 
[S.l.]: Christine Sterkens, 2010. - [23] p. 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2  

 
De nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal 
en een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor 
ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken 

beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om 
welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens 
een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen.  
 

Broers en zussen / Sterkens, Christine. - [S.l.]: Nik-Nak, 
2016. - 32 p.: 10,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 
voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken 

beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om 
welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens 
een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen. Dit boekje gaat over broers en zussen: lijken ze op elkaar, spelen ze graag 
samen, maken ze soms ruzie, ...? Het is verkrijgbaar in verschillende taalcombinaties.  
 

Daar is het circus! / Sterkens, Christine. - [S.l.]: Nik-Nak, 2016. - 
[27 p.]. - ISBN: 9789492410351. - ISBN: 9789492410320: 8,00 
EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal 
en een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor ouders. 

Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De 
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boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd 
te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien 
in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. Dit boekje gaat over het circus: 
iedereen in de stad gaat kijken naar het circus met zijn clowns en acrobaten. Het is verkrijgbaar 
in verschillende taalcombinaties.  

 
De warmste kleur is rood / Sterkens, Christine. - [S.l.]: Nik-
Nak, 2016. - 30 p.. - ISBN: 9789492410092. - ISBN: 
9789492410108. - ISBN: 9789492410085: 10,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 

voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en 
zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil 
helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van 
kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. In dit boekje 
staat de kleur rood centraal. Het is verkrijgbaar in verschillende taalcombinaties.  

 
Een twee drie / Sterkens, Christine; Berg, Süleyman; Burns, Brian. 
- Antwerpen: Christine Sterkens, 2012. - [21] p.: 8,00 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor 
ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden 

vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke 
reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een 
hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet 
beheersen. In dit boekje leer je allerlei dingen tellen in twee talen, van 1 meisje tot 10 koekjes. 
Het boekje is verkrijgbaar in verschillende taalcombinaties.  

 
Groot nieuws / Sterkens, Christine. - Zoersel: VZW Herkes, 
2018. - 35 p.. - ISBN: 978-94-92410-95-5: 10 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 
voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken 

beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om 
welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens 
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een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen. In dit boekje leer je spelenderwijs groenten, fruit en enkele dieren. 

  
Ik ben moe / Sterkens, Christine. - [Zoersel]: VZW Herkes, 
2015. - [32] p.: 8,00 EUR  
Doelgroep: 0-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 
voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken 

beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om 
welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens 
een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen. Dit boekje gaat over moe zijn. Het is verkrijgbaar in verschillende 
taalcombinaties: Nederlands-arabisch/Turks/Frans.  

 
Konijn is jarig / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-Nak, 2018. 
- 31 p.. - ISBN: 9789492410702. - ISBN: 9789492410726. - 
ISBN: 9789492410962: 10,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 

voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en 
zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil 
helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een hulp voor ouders van 
kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet beheersen. Dit boekje 
gaat over jarig zijn. Het is verkrijgbaar in het Farsi, Thai en Swahili.  
 

Monsters / Sterkens, Christine. - Zoersel: Nik-Nak, 2017. - 24 p.. - 
ISBN: 9789492410535. - ISBN: 9789492410542: 8,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor 
ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken beiden 

vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om welke 
reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens een 
hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) niet 
beheersen. Dit boekje gaat over monsters! Bestaan ze wel? Het tweetalige boekje is 
verkrijgbaar met Swahili en met Twi. 
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Snoep! / Sterkens, Christine. - [S.l.]: Nik-Nak, 2016. - [27 p.]. - 
ISBN: 9789492410252. - ISBN: 9789492410313. - ISBN: 
9789492410368: 8,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de moedertaal en 
een vreemde taal, voor kinderen zowel als voor ouders. Spelenderwijs 

en zonder enige druk raken beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor 
iedereen die - om welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze 
zijn tevens een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen. Dit boekje gaat over snoep: lekker, kleurrijk en ook gezond? Het is verkrijgbaar in 
verschillende taalcombinaties.  
 

 Klankletteractiviteiten met kleuters. Informeren, inspireren en 
enthousiasmeren / Filipiak, P.. - Helmond: Onderwijs maak je samen, [s.a.]. - 
47 p.. - ISBN: 978-90-79336-06-7: 20,46 euro  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.2 klan | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.2 klan  

 
In de brochure Klankletteractiviteiten met kleuters vindt u heel veel korte en 
speelse activiteiten in de vorm van suggesties, op het gebied van fonologisch 
bewustzijn. Ze zijn van rijm- tot klankletteractiviteiten geordend en van 
makkelijk naar moeilijk opgebouwd, met thematische voorbeelden. De 

Klankletteractiviteiten worden ingebed kleuterthema's. Ze zijn in de brochure eenvoudig geordend in 
de volgende rubrieken: Rijm, Letters, Klanken, Klankletterkoppeling.  
 
 

Krullenbol 3+ / Cleve, Dorien; Heylen, Jan; Van der Raad, Madeleine. - Brugge: 
Die Keure, 2017. - 60 A3-platen, activiteitenboek, cd. - ISBN: 9789048631414. - 
ISBN: 9789048631421. - ISBN: 9789048631407: 74,60 EUR (activiteitenboek), 
29,80 EUR (cd), 91,60 EUR (klasmateriaal)  
Doelgroep: 3-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.6.2 krul | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.6.2 krul  

 
Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven. Schrijfritmiek vormt de 
rode draad doorheen de methode. Krullenbol is plezier beleven, bewegen, 
ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid 

stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer. Alle vaardigheden die bij het schrijven 
betrokken zijn, zijn uitgewerkt in tal van spelvormen. Krullenbol is geen strakke methode die van begin 
tot einde moet gevolgd worden, het is een bundeling van thematische activiteiten die inspelen op de 
verbeelding en fantasie van jonge kinderen. Je kunt gemakkelijk activiteiten op maat aanbieden, dus het 
is mogelijk om specifieke vaardigheden speels te oefenen. Dit pakket is voor de eerste kleuterklas (3+).  
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Krullenbol 4+ / [s.n.]. - Brugge: die Keure, 2017. – activiteitenboek, cd,  45 
schrijfpatroon kaarten, 19 kleikaarten, 1 picto kaart, 1 kaart schrijfhouding. - 
ISBN: 9789048628834: 91,60 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: https://www.onlineseminar.be/diekeure/webinar/17326/webinar-
krullenbol/#watch 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.6.2 krul  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.6.2 krul  

 
Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven. Schrijfritmiek vormt 

de rode draad doorheen de methode. Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel 
ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen 
leren hanteren en zoveel meer. Alle vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn 
uitgewerkt in tal van spelvormen. Krullenbol is geen strakke methode die van begin tot einde 
moet gevolgd worden, het is een bundeling van thematische activiteiten die inspelen op de 
verbeelding en fantasie van jonge kinderen. Je kunt gemakkelijk activiteiten op maat 
aanbieden, dus het is mogelijk om specifieke vaardigheden speels te oefenen. Dit pakket is voor 
de tweede kleuterklas (4+).  

 
Krullenbol 5+ / Cleve, Dorien; Heylen, Jan; Van der Raad, Madeleine. - 
Brugge: Die Keure, 2017. - kopieermap, cd, activiteitenboek = 
handleiding, 86 A3-platen. - ISBN: 9789048626861. - ISBN: 
9789048626878. - ISBN: 9789048629435. - ISBN: 9789048624294. - 
ISBN: 9789048603640: 72,50 EUR (activiteitenboek), 29,00 EUR (cd), 
79,00 EUR (kopieermap), 91,60 EUR (klasmateriaal)  
Doelgroep: 5-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.6.2 krul  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.6.2 krul  

 
Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven. Schrijfritmiek vormt de rode draad 
doorheen de methode. Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, 
visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren 
hanteren en zoveel meer. Alle vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn uitgewerkt 
in tal van spelvormen. Krullenbol is geen strakke methode die van begin tot einde moet gevolgd 
worden, het is een bundeling van thematische activiteiten die inspelen op de verbeelding en 
fantasie van jonge kinderen. Je kunt gemakkelijk activiteiten op maat aanbieden, dus het is 
mogelijk om specifieke vaardigheden speels te oefenen. Dit pakket is voor de derde kleuterklas 
(5+).  

https://www.onlineseminar.be/diekeure/webinar/17326/webinar-krullenbol/#watch
https://www.onlineseminar.be/diekeure/webinar/17326/webinar-krullenbol/#watch
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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 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.  

 
 Krullenbol schrijfritmiek : vraag en antwoord : een leidraad voor 
leerkrachten / Cleve, Dorine. - Brugge: Die Keure, 2016. - [150 
p.]. - ISBN: 9789048624300: 47,30 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 schrijven aan bod komen. 'Vraag 
en antwoord' bundelt en beantwoordt heel beknopt 148 vragen rond schrijfmotoriek en geeft 
concrete tips om kleuters zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het schrijfonderwijs. 
 

  
Verkiezing in de klas / Sterkens, Christine. - [S.l.]: Nik-Nak, 
2016. - 32 p.: 10,00 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.2 nikn  

 
De tweetalige nik-nakboekjes slaan een brug tussen de 
moedertaal en een vreemde taal, voor kinderen zowel als 
voor ouders. Spelenderwijs en zonder enige druk raken 

beiden vertrouwd met woorden en zinsbouw. De boekjes zijn bedoeld voor iedereen die - om 
welke reden ook - kinderen wil helpen vertrouwd te raken met een andere taal. Ze zijn tevens 
een hulp voor ouders van kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij de taal (nog) 
niet beheersen. Dit boekje gaat over een klas die op zoek is naar een nieuwe juf of meester. 
Het is verkrijgbaar in verschillende taalcombinaties. De boekjes kunnen in de derde kleuterklas 
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en in het lager onderwijs ook gebruikt worden in combinatie met de werkset 'Verkiezing in de 
klas' ter kennismaking met democratie en ontwikkeling van burgerschapscompetenties.  

 
Lezen zonder boek : leesontwikkeling vanuit motorisch oogpunt / Renne, 
Marijke. - Leuven: Acco, 2014. - 103 p.. - ISBN: 978-90-334-9795-7: 24,50 
EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 leze  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.2 leze  

 
In dit boek staan motorische oefeningen beschreven die individueel of 
klassikaal uitgevoerd kunnen worden om de leesvoorwaarden te 

ontwikkelen. Het boek wil kinderen niet alleen op een andere manier het lezen laten oefenen, 
maar ze ook succeservaringen laten opdoen en het leesplezier bevorderen.  

 
Spiekboekje taal / Van der Garde, Gerard; Vastbinder, Peggy. - [Zuidhorn]: 
Schoolsupport, 2015. - 64 p.. - ISBN: 978-94-6175-253-6: 10.00 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.2 spie  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.7.2 spie  

 
In het spiekboekje taal vind je een overzicht van al wat aan bod komt in de 
basisschool: spelling, woordsoorten, zinsdelen, woordenschat, teksten,... 
Met uitgebreide woordenlijst!  

 

 
Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Tekstboek / Devos, Rita; 
Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter; Van Loo, Helga. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 311 p.. - ISBN: 978-94-6344-696-9: 39,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 vanz  

 
Vanzelfsprekend is al jarenlang een unieke basismethode Nederlands voor 
hooggeschoolde anderstaligen. Sinds 1996 hebben wereldwijd al meer dan 

100.000 mensen Nederlands geleerd met deze Vlaamse leergang, die draait om Paolo 
Sanseverino, een Italiaanse student. Zowel de boeken als het video- en audiomateriaal zijn 
volledig vernieuwd. Aan de hand van korte, levendige leseenheden worden circa 2.000 
frequente woorden, de basisgrammatica en de nuttigste taalhandelingen van het Nederlands 
aangeboden en ingeoefend. Daarnaast is Vanzelfsprekend een directe kennismaking met de 
Vlaamse en Belgische samenleving. De leergang is zowel geschikt voor zelfstudie als voor 
gebruik in de klas. 
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 Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen. Werkboek / Devos, Rita; 
Fraeters, Han; Schoenaerts, Peter; Van Loo, Helga. - Leuven: Uitgeverij 
Acco, 2018. - 397 p.. - ISBN: 978-94-6344-697-6: 29,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 vanz 

  
Vanzelfsprekend is al jarenlang een unieke basismethode Nederlands voor 
hooggeschoolde anderstaligen. Sinds 1996 hebben wereldwijd al meer dan 

100.000 mensen Nederlands geleerd met deze Vlaamse leergang, die draait om Paolo 
Sanseverino, een Italiaanse student. Zowel de boeken als het video- en audiomateriaal zijn 
volledig vernieuwd. Aan de hand van korte, levendige leseenheden worden circa 2.000 
frequente woorden, de basisgrammatica en de nuttigste taalhandelingen van het Nederlands 
aangeboden en ingeoefend. Daarnaast is Vanzelfsprekend een directe kennismaking met de 
Vlaamse en Belgische samenleving. De leergang is zowel geschikt voor zelfstudie als voor 
gebruik in de klas. Werkboek met hulptaal Engels.  

 
 Vanzelfsprekend : van theorie naar praktijk : Nederlands voor 
anderstaligen. Docentenboek / Devos, Rita; Van Loo, Helga; Versyck, 
Evelien. - Leuven: Acco, 2018. - 69 p.. - ISBN: 978-94-6344-125-4: 85,00 
EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanz  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 vanz  

 
Vanzelfsprekend is een unieke basismethode Nederlands voor 

hooggeschoolde anderstaligen waarmee de anderstalige student op een directe en speelse 
manier kennismaakt met de Vlaamse en Belgische samenleving. De boeken en het video- en 
audiomateriaal zijn opgebouwd rond een soap. De hoofdrol in de voorbeeldteksten is 
weggelegd voor de Italiaanse student Paolo en zijn vrienden. Aan de hand van korte, levendige 
leseenheden oefent de cursist ongeveer 2.000 frequente woorden. Ook de basisgrammatica 
en de nuttigste taalhandelingen van het Nederlands komen aan bod. De leergang van 
Vanzelfsprekend is zowel geschikt voor zelfstudie als voor gebruik in de klas. De tekst- en 
werkboeken zijn beschikbaar met de hulptalen Engels en Frans. Wereldwijd hebben al meer 
dan 100.000 mensen Nederlands geleerd met Vanzelfsprekend! Het docentenboek bij 
Vanzelfsprekend, Van theorie naar praktijk, volgt de structuur van de leergang maar je kunt het 
boek ook onafhankelijk daarvan gebruiken. Met dit docentenboek zet elke lesgever Nederlands 
voor anderstaligen de stap van theorie naar praktijk. In het eerste, theoretische deel vind je 
een kritische kennismaking met de vreemdetalendidactiek, doorspekt met didactische tips. Het 
tweede, praktijkgerichte deel zit boordevol communicatieve en interactieve klasopdrachten, 
vooral gericht op de vaardigheden spreken en schrijven. Het derde en laatste deel, de 
kopieerbladen met interactieve oefeningen, vind je als download op www.acco.be. Het 
videomateriaal bij Vanzelfsprekend vind je op de USB-stick achteraan in dit boek. De 
audiofragmenten kun je downloaden via www.vanzelfsprekend.be.  
 

http://www.vanzelfsprekend.be/
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Nederlands in de ziekenhuizen. Beginners (1.1 en 1.2). SPOEDcursus Nederlands / Huis van het 
Nederlands Brussel. - [S.l.]: [s.n.], 2008. - 101 p.: 0,00 euro  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 spoe | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.4 spoe  
 
Dit lesmateriaal is specifiek ontwikkeld voor lessen Nederlands op de spoeddiensten van 
ziekenhuizen. Dit lesmateriaal bestaat niet uit volledig uitgewerkte lessen maar uit 
basismateriaal in de vorm van dialogen. Elke dialoog behandelt een voor de spoedafdeling 
realistische situatie. Deze dialogen zijn vooral bedoeld om aan leerkrachten die geen ervaring 
hebben met lessen op de spoedafdeling de basiswoordenschat aan te reiken en hen vertrouwd 
te maken met de context van de spoeddienst. Er zijn dialogen voor dokters en verplegers (zowel 
beginners als gevorderden) en voor onthaalbedienden (beginners).  
 
Nederlands in de ziekenhuizen. Gevorderden (2.1 en meer). SPOEDcursus Nederlands / Huis 
van het Nederlands Brussel. - [S.l.]: [s.n.], 2008. - 74 p.: 0,00 euro  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.8.4 spoe | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.8.4 spoe  
 
Dit lesmateriaal is specifiek ontwikkeld voor lessen Nederlands op de spoeddiensten van 
ziekenhuizen. Dit lesmateriaal bestaat niet uit volledig uitgewerkte lessen maar uit 
basismateriaal in de vorm van dialogen. Elke dialoog behandelt een voor de spoedafdeling 
realistische situatie. Deze dialogen zijn vooral bedoeld om aan leerkrachten die geen ervaring 
hebben met lessen op de spoedafdeling de basiswoordenschat aan te reiken en hen vertrouwd 
te maken met de context van de spoeddienst. Er zijn dialogen voor dokters en verplegers (zowel 
beginners als gevorderden) en voor onthaalbedienden (beginners).  
 

 
Colorcards : emotions & expressions / Boyce, 
Sioban. - Milton Keynes: Speechmark 
Publishing  
Ltd., 2013. - handleiding, 48 fotokaarten. - 
ISBN: 978-0-86388-927-1: 50,00 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo  

 
De fotokaarten uit de reeks 'Emotions & 

Expressions' zijn een hulpmiddel om kinderen vaardiger te maken in het begrijpen van 
gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. De 48 kaarten in deze set tonen vier voorbeelden van 
elk van de volgende emoties: 'blij', 'verdrietig', 'boos', 'liefde', 'bang', 'afkeer', 'bezorgd', 
'verbaasd/verrast', 'geschokt', 'tevreden', 'verward', 'balen'. De voorbeelden van elke 
emotie/uitdrukking tonen personen van uiteenlopende leeftijden en variëren qua 
expressieniveau. Het is van belang de kaarten aan te bieden in een welbepaalde volgorde. Ze 
zijn zo gerangschikt dat ze geleidelijk aan complexer worden en diverse leeftijden tonen. Aan 
het kind wordt per foto achtereenvolgens gevraagd om te vertellen wie ze zien (geslacht, 
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leeftijd, vrienden/familie...), waar deze perso(o)n(en) is/zijn en wat de pers(o)o(nen) 
doet/doen. Pas als het kind deze informatie kan geven, kunt u vragen wat de persoon op de 
foto mogelijk denkt, voelt, zegt. De handleiding bevat een schema met naast elke foto een 
beschrijving, het geslacht en de geschatte leeftijd(en) van de perso(o)n(en), de uitgedrukte 
emotie(s) en het expressieniveau. De cd-rom bevat 48 werkbladen met foto.  
 

Kwartet en meer! 1 Hallo, De school, Wonen / KleurRijker. - [S.l.]: 
KleurRijker, [s.a.]. - 60 kaarten. - (Kwartet en meer!). - ISBN: 
9789490807269: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 kwar  

 
Kwartet en Meer! 1 bevat kwartetten rond kennismaken, de 
school, wonen. De set bestaat uit 15 kwartetten, dus 60 kaarten. 

Dat is te veel om het spel binnen een kwartet te spelen. Gebruik daarom bij 2 of 3 spelers 8 
kwartetten en bij 4, 5 of 6 spelers maximaal 12 kwartetten. Kennen de cursisten het spel niet? 
Laat ze dan eerst hun kaarten op tafel leggen. Zo kun je elkaar helpen. Als alle cursisten het spel 
door hebben, houden de cursisten de kaarten in hun hand. Er zijn door onze auteurs 26 
lesideeën opgesteld om in de NT2-klas te variëren met de kaarten. Voordat je begint met het 
spelen van kwartet is het raadzaam om een aantal lesideeën met de kaarten uit te voeren, 
zodat cursisten de woorden bij de fotos goed kennen. De lesideeën zijn allemaal gericht op een 
grote foto bovenaan de speelkaarten. De lesideeën 1 t/m 17 zijn steeds opnieuw te gebruiken 
voor het inslijpen van de woordenschat en spelling van de woorden. De lesideeën 18 t/m 26 
zijn gericht op een specifiek onderwerp, meestal een grammaticaal onderwerp. Aan de 
icoontjes rechts zie je in één oogopslag welke vaardigheden je oefent met een lesidee en vanaf 
welk niveau het lesidee geschikt is. 
https://kleurrijker.nl/ondersteuning/ 
 

Kwartet en meer! 2 Eten en drinken, De dokter / KleurRijker. - 
[S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 60 kaarten. - (Kwartet en meer!). - ISBN: 
9789490807276: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 kwar  

 
Kwartet en Meer! 2 bevat kwartetten rond eten en drinken en de 
dokter. De set bestaat uit 15 kwartetten, dus 60 kaarten. Dat is te 
veel om het spel binnen een kwartet te spelen. Gebruik daarom bij 

2 of 3 spelers 8 kwartetten en bij 4, 5 of 6 spelers maximaal 12 kwartetten. Kennen de cursisten 
het spel niet? Laat ze dan eerst hun kaarten op tafel leggen. Zo kun je elkaar helpen. Als alle 
cursisten het spel door hebben, houden de cursisten de kaarten in hun hand. Er zijn door onze 
auteurs 26 lesideeën opgesteld om in de NT2-klas te variëren met de kaarten. Voordat je begint 
met het spelen van kwartet is het raadzaam om een aantal lesideeën met de kaarten uit te 
voeren, zodat cursisten de woorden bij de fotos goed kennen. De lesideeën zijn allemaal gericht 
op een grote foto bovenaan de speelkaarten. De lesideeën 1 t/m 17 zijn steeds opnieuw te 
gebruiken voor het inslijpen van de woordenschat en spelling van de woorden. De lesideeën 18 

https://kleurrijker.nl/ondersteuning/


16 
 

Aanwinsten Provinciaal Documentatiecentrum Atlas  
Februari- april 2019 
 

t/m 26 zijn gericht op een specifiek onderwerp, meestal een grammaticaal onderwerp. Aan de 
icoontjes rechts zie je in één oogopslag welke vaardigheden je oefent met een lesidee en vanaf 
welk niveau het lesidee geschikt is.  
https://kleurrijker.nl/ondersteuning/ 
 

Kwartet en meer! 3 De kleren, Reizen, Vrije tijd / KleurRijker. - 
[S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 60 kaarten. - (Kwartet en meer!). - ISBN: 
9789490807283: 25,00 EUR (set van 3)  
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 kwar  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 kwar  

 
Kwartet en Meer! 1 bevat kwartetten rond kleren, reizen,vrije tijd. 
De set bestaat uit 15 kwartetten, dus 60 kaarten. Dat is te veel om 
het spel binnen een kwartet te spelen. Gebruik daarom bij 2 of 3 

spelers 8 kwartetten en bij 4, 5 of 6 spelers maximaal 12 kwartetten. Kennen de cursisten het 
spel niet? Laat ze dan eerst hun kaarten op tafel leggen. Zo kun je elkaar helpen. Als alle 
cursisten het spel door hebben, houden de cursisten de kaarten in hun hand. Er zijn door onze 
auteurs 26 lesideeën opgesteld om in de NT2-klas te variëren met de kaarten. Voordat je begint 
met het spelen van kwartet is het raadzaam om een aantal lesideeën met de kaarten uit te 
voeren, zodat cursisten de woorden bij de fotos goed kennen. De lesideeën zijn allemaal gericht 
op een grote foto bovenaan de speelkaarten. De lesideeën 1 t/m 17 zijn steeds opnieuw te 
gebruiken voor het inslijpen van de woordenschat en spelling van de woorden. De lesideeën 18 
t/m 26 zijn gericht op een specifiek onderwerp, meestal een grammaticaal onderwerp. Aan de 
icoontjes rechts zie je in één oogopslag welke vaardigheden je oefent met een lesidee en vanaf 
welk niveau het lesidee geschikt is. 
https://kleurrijker.nl/ondersteuning/ 
 

Wie ben jij? / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - spelregels, 3 x 20 
kaarten. - ISBN: 9789490807290: 9,00 EUR  
Doelgroep: 11+ 
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.  

 
Praatplaten / KleurRijker. - [S.l.]: KleurRijker, [s.a.]. - 4 A3 platen: 
15,00 EUR  
Doelgroep: 5+  
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.  

https://kleurrijker.nl/ondersteuning/
https://kleurrijker.nl/ondersteuning/
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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.  

 
 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.  
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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  
 
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: 9-12 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.  

 
Digitale burgertjes : kinderen en onlinemedia / Schipperheijn, Katja. - 
Leuven: Uitgeverij LannooCampus, 2018. - 196 p.. - ISBN: 978-94-014-
5609-8: 24,99 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 digi | Vindplaats Turnhout: WBE 4.1 digi  

 
Deze gids schetst een beeld van alle voordelen die online media en digitale 
technologieën bieden voor de ontwikkeling van jonge tieners. De auteur 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx4lkr4ry5Y
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koppelt theoretische kaders aan eigen ervaringen, uitgelegd in oefeningen en verhaaltjes. Eerst 
wordt gekeken naar wat de toekomst brengt en welke opportuniteiten voor ons liggen. Daarna 
wordt onderzocht welke vaardigheden nodig zijn in de 21ste eeuw en welke veranderingen in 
het onderwijs dit met zich meebrengt. Vervolgens wordt dieper ingegaan op digitaal 
burgerschap, dat leerlingen helpt te participeren en een eigen identiteit op te bouwen in een 
digitale wereld. Het is een combinatie van actief burgerschap, mediawijsheid en digitale 
geletterdheid. De auteur onderscheidt enkele aspecten waarop we ons als opvoeder zeker 
moeten richten, en de redenen waarom we dit vandaag nog niet altijd doen. Tenslotte wordt 
dieper ingegaan op enkele ontwikkelingsstappen die het kind neemt met betrekking tot digitale 
vaardigheden en hoe we het daarbij kunnen begeleiden. Het boek is in eerste instantie 
geschreven voor leerkrachten maar kan ook interessant zijn voor betrokken ouders en andere 
opvoeders. 

  
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas / Van Alstein, Maarten. - 
Kalmthout: Pelckmans Pro, 2018. - 179 p.. - ISBN: 978-94-6337-154-4: 
19,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 cont | Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 cont  

 
Conflicten en spanningen in de samenleving komen ook de school en de klas 
binnen. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. Hoe 
moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les 
over gevoelige thema's in het leerplan zoals de Holocaust of de 

evolutietheorie? Hoe ontmijn je polarisatie? Hoe voer je gesprekken over controversiële 
onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? Dit boek zoekt antwoorden op deze vragen. 
Pedagogisch begeleiders, gemotiveerde leraren, directies, lerarenopleiders en educatief 
medewerkers van vormingsorganisaties vinden in het boek richtingwijzers en tips over het 
aangaan van moeilijke gesprekken en het bewerkstelligen van een open en democratisch 
gespreksklimaat.  
 

Iedereen is welkom : wie je ook bent ... / Hegarty, Patricia; 
Abbott, Greg; Hosmar, Ellen. - Utrecht: Veltman Uitgevers, 
2017. - [24] p.. - ISBN: 978-90-483-1557-4: 12,50 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 iede  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 iede  

 
Prentenboek op rijm voor kinderen vanaf 3 tot 5 jaar over 
samenleven in diversiteit, samenwerken en zorgen voor elkaar. 

De dieren in het bos bundelen hun krachten om een huis te bouwen waarin ze harmonieus 
kunnen samenwonen. Het verhaal begint met muis die kikker troost omdat hij zijn vijver kwijt 
is. Vervolgens komen er altijd maar meer thuisloze dieren bij. 
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Dat is toch heel gewoon / Vanderheyden, Thaïs. - Hasselt: Clavis, 
2012. - [28] p.. - ISBN: 978-90-448-1783-6: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
URL: https://www.clavisbooks.com/onderwijs.html 
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 dati  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.2 dati  

 
Miel Duizendpoot is postbode. Hij leeft en werkt in de Bonte Beuk, 
een boom waarin allerlei soorten dierenfamilies wonen: een 
eenoudergezin, een multicultureel gezin, een adoptiegezin, een 

gezin waarbij de oma inwoont, een tweede huwelijk, een homohuwelijk, een bewust 
alleenstaande moeder en een bewust kinderloos echtpaar. De postbode, Duizendpoot Miel, 
introduceert ze stuk voor stuk. Alle bewoners zijn anders, "maar eigenlijk is dat heel gewoon", 
zegt Miel telkens weer. Het verhaal leert dat anders zijn niet gek of verwerpelijk is en dat het 
aanvaarden van de anderen samenleven aangenaam maakt. Extra is de zoektocht: op iedere 
bladzijde is een blauw schoentje verstopt waar postbode Miel naar op zoek is! Op de website 
van Clavis vind je bijhorende lesmateriaal.  
 

Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes : 100 verhalen over bijzondere 
vrouwen / Favilli, Elena; Cavallo, Francesca; Abe, T.S.; Amodeo, Cristina; 
Ter Berg, Monique. - Amsterdam: Rose stories, 2017. - 212 p.. - ISBN: 
978-90-824701-3-0: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 bedt  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 bedt  

 
Dit boek bundelt 100 verhalen over inspirerende vrouwen die op hun 

eigen rebelse manier de wereld hebben veranderd, als schrijfster, piraat of wiskundige. Een mix 
van vrouwen uit de hele wereld, uit het verleden en uit de hedendaagse maatschappij. Van 
Florence Nightingale en Cleopatra tot Michelle Obama en Zaha Hadid. De biografieën werden 
geschreven in sprookjesvorm en op maat van kinderen zodat ze verteld kunnen worden als een 
verhaaltje voor het slapengaan. Ze staan op alfabetische volgorde en bij elk verhaal staat een 
illustratie. De illustraties zijn gemaakt door 60 verschillende kunstenaressen van over de hele 
wereld. 
  

Meisjes en sport : de 50 meest inspirerende vrouwelijke atleten 
wereldwijd / Ignotofsky, Rachel; Debruyn, Melissa. - Kalmthout: Van 
Halewyck, 2018. - 127 p.. - ISBN: 978-94-6131-804-6: 19,99 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 meis  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 meis  

 
Overzicht van 50 vrouwelijke atletes die zich doorheen de jaren 
verdienstelijk gemaakt hebben in diverse sporttakken. Geeft naast 

informatie over de atletes ook een beeld over gender(on)gelijkheid in de sport.  

https://www.clavisbooks.com/onderwijs.html
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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+ 
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.  
 

Ontdek de wereld in 22 kaarten / Flavigny, Laure; 
Magana, Jessie; Boissière, Aurélie; Assous, Séverine. - 
Hilversum: Fontaine Uitgevers, 2017. - [56] p.. - ISBN: 
978-90-5956-824-2: 19,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 ontd  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.1 ontd  

 
Deze grote atlas geeft een bijzondere kijk op de aarde. 

Na een duidelijke uitleg over verschillende kaartprojecties komt een scala aan onderwerpen 
wereldwijd aan bod. Aan de hand van vragen krijg je steeds een overzicht te zien op de 
wereldkaart en in de tekst staat bijhorende informatie. Over het verschil tussen dunbevolkte 
en dichtbevolkte gebieden, wat mensen eten, hoe ze bidden en liefhebben, waar het gevaarlijk 
is om te wonen, ... Ook onderwerpen zoals mensenrechten, het gebruik van internet, waar we 
ons afval laten en klimaatverandering wordt in kaart gebracht. Vanaf ca. 9 tot 13 jaar.  

 
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+ jaar  
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 
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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.  
 

Mani / Köhler, Inez. - Tolbert: Uitgeverij EigenZinnig, 2018. - 
[27] p.. - ISBN: 978-94-91777-82-  0: 16,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 PER mani  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 PER mani  

 
Prentenboek over Mani, een klein meisje dat in Peru woont, 
met haar moeder, broertje en kat. Mani is bijna jarig en droomt 
van een bijzonder geschenk: een manta. Met dit kleurige 
prentenboek krijgen jonge kinderen een indruk van het 

dagelijks leven van kinderen elders in de wereld.  
 
En toen zei de draak ... : een reis rond de wereld in dertig sprookjes / De 
Vos, Sabine; Lauwers, Emilie. - Kalmthout: Van Halewyck, 2017. - 254 p.. 
- ISBN: 978-94-6131-567-0: 24,99 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.3 ento  
Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.3 ento  

 
Verzamelbundel met dertig sprookjes en volksverhalen uit de hele 
wereld. Stuk voor stuk spannende verhalen, boordevol wijsheden en 

lokale tradities. Om voor te lezen vanaf 5 jaar of zelf te lezen vanaf 10 jaar. Vooraan in het boek 
geeft een wereldkaart een overzicht van de herkomst van alle verhalen.  

 
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.  
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An inconvenient sequel : truth to power / Cohen, Bonni; Shenk, Jon; Gore, 
Al. - [S.l.]: Paramount Pictures, 2017. - 1 dvd (ca. 94 min.). - ISBN: 
5053083135683: 23,36 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 inco  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.3 inco  

 
Dit vervolg op de documentaire An Inconvenient Truth die 
klimaatverandering onder de aandacht bracht, laat zien hoe de situatie de 

voorbije 10 jaar geëvolueerd is, welke oplossingen zich aandienen en wat wij als burgers 
kunnen doen om te helpen. Voormalig Vice-President Al Gore gaat onvermoeibaar door met 
zijn strijd terwijl hij de wereld rondreist om talloze klimaatdeskundigen te trainen en zijn invloed 
uit te oefenen op het internationale klimaatbeleid.  
 

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 bijenboek / Socha, Piotr; Grajkowski, Wojciech; Pauwelijn, Greet. - 
Tielt: Lannoo, 2016. - [70] p.. - ISBN: 978-94-014-3359-4: 19,99 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 bije  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 bije  

 
Een reuzegroot boek gewijd aan een klein insect: de bij. Onder de 
paginagrote tekeningen staat telkens een afgebakend stukje tekst dat 
uitlegt hoe lang de bij al bestaat, hoe ze eruit ziet, hoe de taken verdeeld 

zijn, hoe de bij communiceert, hoe de mens zich heeft geïnspireerd op de bij (en andere 
biomimetica), hoe de bestuiving in zijn werk gaat en welke bestuivers er nog bestaan, hoe mens 
en bij ooit in contact kwamen met elkaar, wat de imker doet en nodig heeft, hoe bijen steken, 
wie er nog van de honing smult, ... tot de gevolgen van bijensterfte.  
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Dierenatlas van de wereld / Edwards, Nicola. - Utrecht: Veltman 
Uitgevers, 2018. - [16] p.. - ISBN: 978-90-483-1693-9: 19,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 dier  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 dier  

 
In deze atlas ontdek je meer dan 180 dieren uit allerlei leefgebieden. 
Per continent staan dieren afgebeeld die daar leven of geleefd hebben. 
Ook bedreigde diersoorten of leefgebieden komen aan bod. Elk dier 
staat afgebeeld op een flapje dat geopend kan worden, met daaronder 

de naam en een interessant of grappig weetje. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.  
 

Schaap zoekt groen / Rombaut, Eef; Thyssen, Emma. - Tielt: Lannoo, 
2015. - [32] p.. - ISBN: 978-94-014-2953-5: 12.99 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.5 scha  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.2.5 scha  

 
Schaap is verhuisd naar een flat in een grote multiculturele stad. Hij 
mist er het groen van de wei en gaat ernaar op zoek bij zijn 
bovenburen. Op elke verdieping ontmoet hij andere dieren met 

specifieke eigenschappen, maar groen vindt hij niet. Tenslotte nemen de flatbewoners hem 
mee naar een park in de stad, een plek waar iedereen zich fijn voelt. Op de poster achterin het 
boek staat Schaaps park afgebeeld. De dingen in het park worden benoemd in zes verschillende 
talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Turks en Russisch.  

 
Poep : Samsam / van Gelder, Henrike. - Amsterdam: Young & 
Connected, 2019. - krantje (16 p.) + lesinstructie, werk- en 
antwoordbladen groep 5/6 - groep 7/8 
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.samsam.net/poep/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.3.7 poep  
Vindplaats Turnhout: WBE 9.3.7 poep  

 
'Samsam' is een Nederlands wereldtijdschrift voor kinderen. Elk 

nummer bevat een aantal vaste rubrieken. Daarbij hoort een website met filmpjes en 
aanvullende informatie. De downloadbare handleiding, één voor leerjaar 3 en 4 en één voor 
leerjaar 5 en 6, bevat diverse suggesties en opdrachten. Deze Samsam zoemt in op welke 
manier "poep" oftewel stront in verschillende landen en culturen wordt gebruikt en hoe het 
gebruik ervan kan bijdragen aan een duurzame samenleving. 
 
 
 
 
 

https://www.samsam.net/poep/
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Kleuterdans met de dansdobbelsteen / Maes, An-Sofie. - Leuven: Acco, 
2015. - 95 p.. - ISBN: 978-94-6292-297-6: 20,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.3.2 kleu  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.3.2 kleu  

 
Dit boek bevat een vernieuwende en kant-en-klare methode om 
kleuterdans te geven. Centraal staat de dansdobbelsteen, die de kleuters 
motiveert om mee te doen. De afbeelding die bovenaan de dobbelsteen 
komt te liggen, wordt gekoppeld aan een lied en een dansje, waarvan de 

beschrijving in het boek staat. De muziek die in het boek staat is zeer toegankelijk en het 
merendeel is op YouTube terug te vinden. De danssessies zijn opgebouwd rond 30 nieuwe 
thema's uit de leefwereld van kleuters. Deze sessies zijn zowel geschikt voor het onderwijs, de 
kinderopvang, het jeugdwerk als voor lessen in dansscholen. Ze sluiten aan bij de Vlaamse 
ontwikkelingsdoelen muzische en lichamelijke opvoeding en de Nederlandse kerndoelen van 
creatieve ontwikkeling, dans en het bewegingsonderwijs.  
 

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.  
 

YogaBingo / Purperhart, Helen; van Amelsfort, Barbara. - 
Groningen: Uitgeverij de Zaak, 2013.  - 31 kaarten, 54 
bingoblaadjes. - ISBN: 9789077770719: 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 yoga  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.4 yoga  

 
Dit is een variatie op het aloude Bingo. YogaBingo speel je net als 

http://methodes.pelckmans.be/pelckmans_pro/de_kleine_zeppelin/
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gewone Bingo, maar er is een leuk en nieuw spelelement toegevoegd. Nadat de Bingo is 
gevallen komt de groep in beweging en worden alle yogahoudingen op de winnende Bingokaart 
met elkaar gedaan. YogaBingo dient een tweeledig doel. Je speelt gezellig samen en 
tegelijkertijd maken de oefeningen je lichaam flexibel en sterk. De yogakaarten van YogaBingo 
zijn een aanvulling op de kinderyogakaarten. Het spel bevat heel veel nieuwe speelse 
kinderyogahoudingen met daarbij een vraag die inzicht geeft in jezelf. 
  

Lesvoorbereidingen over 'de eerste keer' voor 12-16 
jarigen / Magits, Wannes; Geerts, Seppe. - Antwerpen: 
Sensoa vzw, 2017. - 39 p. 
Doelgroep: 11-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 lesv  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.2 lesv  

 
Deze bundel met werkvormen over 'de eerste keer' op 
maat van jongeren van 12-16 jaar kadert in het thema 

'de eerste keer' van De week van de lentekriebels 2017. De werkvormen draaien rond de 
volgende drie hoofdvragen:'Wat verwacht je van sekualiteit?', 'Hoe ga je om met 
verwachtingen uit je omgeving?' en 'Hoe communiceerje wat je wil in je relatie (over seks)?'. Je 
kan de bundel ook online downloaden. 
https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/lesvoorbereidingenov
erdeeerstekeervoor12tot16jarigen.pdf  

 
Kwaliteitenspel plus : versie in eenvoudig Nederlands / 
Gerrickens, Peter; Verstege, Marijke. - 's Hertogenbosch: 
Peter Gerrickens & Marijke Verstege, 2012. - handleiding 
(12 p.), 144 kaarten (59 kwaliteiten + 3 blanco, 54 
vervormingen + 3 blanco, 23 voorwaarden + 2 blanco). - 
ISBN: 978-90-74123-25-9: 27,95 EUR  
Doelgroep: 9+  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.4 kwal  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.4 kwal  

 
Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het kwaliteitenspel en is bestemd voor 
mensen die bijvoorbeeld begrippen als 'flexibel', 'ambitieus' of 'toegewijd' niet kennen. Ook is 
dit spel geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Door middel van het spel kunnen deelnemers 
zichzelf en elkaar beter leren kennen, feedback geven, inzicht krijgen in de samenhang tussen 
kwaliteiten en vervormingen. Het spel is geschikt voor gebruik in de klas of in werksituaties. De 
handleiding in het doosje beschrijft verschillende spelvormen. Wanneer er gewerkt wordt met 
vervormingen, is het aangeraden om de uitgebreide handleiding bij het kwaliteitenspel te 
raadplegen. Daarin staan instructies en tips om veilig en effectief met het spel te werken.  

https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/lesvoorbereidingenoverdeeerstekeervoor12tot16jarigen.pdf
https://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/lesvoorbereidingenoverdeeerstekeervoor12tot16jarigen.pdf
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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. 
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