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Handbook of intercultural training / Landis, Dan; Bennett, Janet; Bennett, 
Milton. - London: Sage, 2004. - 515 p.. - ISBN: 0-7619-2332-2: 75,95 euro  
Vindplaats Antwerpen: bl 7 hand  
Vindplaats Turnhout: bl 7 hand  

Dit lijvige boek omvat 18 hoofdstukken, die zijn verdeeld over 4 secties. Elk 
hoofdstuk is zonder problemen afzonderlijk van de rest van het boek te 
lezen. Het boek bevat als geheel een schat aan informatie op het gebied 
van interculturele training. Zoals men mag verwachten van een handboek 

hebben de redacteuren ernaar gestreefd een zo breed mogelijk, multidisciplinair perspectief 
op het onderwerp te bieden. Zo zijn er bijdragen uit de hoek van culturele antropologie, cross-
culturele psychologie, sociolinguïstiek, multicultureel onderwijs, interculturele communicatie 
en international business management.  

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  
Vindplaats Turnhout: 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).  
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Kleine kinderen, grote kansen. Samen evalueren voor meer 
impact in de strijd tegen kinderarmoede in de 
gezinsondersteuning en de kinderopvang / Delvaux, Isabelle; 
Rommens, Tine; Travers, Nele; Van Meerbeeck, Anne; 
Swaenepoel, Tine; Janssens, Laura. - Brussel: Koning 
Boudewijnstichting, 2018. - 91 p.. - ISBN: D/2893/2018/20 
Doelgroep: 0-4 jaar  
URL: https://www.grotekansen.be/  
Vindplaats Antwerpen: ge 06.1 klei  
Vindplaats Turnhout: ge 06.1 klei  

Dit project kadert in het programma Kleine kinderen, grote kansen. Het is bedoeld voor 
organisaties die zich richten op jonge kinderen (0-3 jaar) en hun gezin. Dit stappenplan helpt 
organisaties hun werking te evalueren en de impact van hun werk te meten. Het stappenplan 
bestaat uit 4 fasen en 7 stappen op basis van de Kwaliteitscirkel van Deming die elk verder 
worden uitgewerkt met tips, bronnen en doewijzers: fase: plannenstap 1: opstellen van je 
veranderingstheoriestap 2: kiezen van je indicatoren en bepalen hoe je de impact zal 
metenfase: informatie verzamelen over je impactstap 3: instrumenten kiezenstap 4: inbedden 
van de impactmeting in je organisatiefase: evaluerenal het verzamelde materiaal analyseren en 
de juiste conclusies trekkenfase: leren en communicerenstap 6: bepalen hoe je je impact gaat 
verhogen en hoe je hierover wil communicerenstap 7: hoe voorkom je dat de opgedane kennis 
verloren gaat Op de website van het project kan je de publicatie gratis downloaden en vind je 
verdere informatie en tools.  

Weg van het stigma : hoe kunnen we anders communiceren over 
kinderarmoede? / Van Gorp, Baldwin; Gourdin, Gregory. - 
Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2015. - 97 p.  
URL: https://goo.gl/A9Pfc9  
Vindplaats Antwerpen: ge 10 wegv  
Vindplaats Turnhout: ge 10 wegv  

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe er een genuanceerder beeld 
over kinderarmoede kan tot stand komen in de samenleving. De 
onderzoekers inventariseerden de verklarende modellen en 

gingen na welke frames en counterframes over kinderarmoede in de media bestaan. Ze 
onderzochten welke ideeën en opvattingen schuilgaan achter deze frames, hoe ze worden 
verwoord, verbeeld, wat er de morele basis van is en wat de gevolgen ervan zijn. Er worden 
ook communicatieadviezen gegeven.  

Feedback geven en ontvangen : basisvaardigheden voor zorg & welzijn / 
Koopmans, Marieta; Groothuis, Ron. - Zaltbommel: Thema, 2009. - 124 
p.. - ISBN: 9789058716729: 17,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ge 14 feed  
Vindplaats Turnhout: ge 14 feed  

Op een goede manier feedback geven is een van de lastigste aspecten in 
de communicatie. De een durft het niet en houdt liever zijn mond, de 

https://www.grotekansen.be/
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ander flapt er van alles uit zonder überhaupt na te denken. Geen van deze twee manieren 
functioneert natuurlijk. En dat is jammer want alleen door commentaar te krijgen, kun je iets 
veranderen aan je gedrag. Vooral in de zorg, waar veel medewerkers in teams werken en dus 
erg afhankelijk zijn van elkaar, is open communicatie essentieel voor (top)prestaties. Dit boek 
gaat over commentaar geven en krijgen en over de angst en de emoties die daarmee gepaard 
kunnen gaan. Je leert hoe je commentaar kunt geven zonder anderen te kwetsen of af te 
kraken.  
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Tararì tararera ... / Bussolati, Emanuela. - Nijmegen: Tutti, 2011. 
- 36 p.. - ISBN: 978-94-90139-00-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
URL: http://tutti.nl/tarari-tararera 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 tara ; Inkijkexemplaar  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 tara  

Een familie aapjes trekt door het bos op zoek naar voedsel. Eén 
ondernemend aapje ontsnapt terwijl de rest van het gezin zit te 

smullen. Hij trekt er op zijn eentje op uit in het bos... Dit verhaal is geschreven in een verzonnen 
taal met een geheel eigen logica: Piripu. Door dit boek voor te lezen ervaren kinderen dat er 
ook andere talen zijn en dat ze gewoon kunnen genieten van de klankkleur en het ritme van 
een andere taal, ook al is deze Piriputaal gewoon helemaal verzonnen! Op de site van de 
uitgever staan twee filmpjes waarbij het boek aan verschillende kinderen wordt voorgelezen.  

Met rekenogen gelezen : rekenactiviteiten voor jonge kinderen bij 45 
prentenboeken / Van Bree, Rob; Van Bree, Hanneke. - Leuven: Acco, 
2011. - 158 p.. - ISBN: 978-90-334-8369-1: 22,50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.3 metr |Vindplaats Turnhout: TAAL 1.8.3 
metr  

Dit boek beschrijft rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. De activiteiten 
zijn verdeeld over de domeinen tellen en getalbegrip, meten en 

meetkunde. Theorie ontbreekt, maar de lezer krijgt wel de nodige inspiratie voor 
wiskundeactiviteiten. Bij elke opdracht wordt eerst de inhoud van het prentenboek 
samengevat. Veel opdrachten kunnen op ieder moment in het schooljaar worden uitgevoerd. 
Sommige opdrachten zijn gebonden aan de seizoenen of aan de grote feesten, zoals 
Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Dit boek is bedoeld voor de wiskundige initiatie van kleuters. De 
complexiteit van enkele vraagstukken maken ze ook geschikt voor groepen 3 en 4 van het 
basisonderwijs.  

 

 

  

http://tutti.nl/tarari-tararera
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Kata Tsumuri en andere thuistalenliedjes / Stedelijke Basisschool De 
Wereldreiziger. - [S.l.]: Stedelijke basisschool de Wereldreiziger, 2019. - 
veelv.gepag. + audio-cd 
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 kata  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 kata  

Na maanden van oefenen, opnemen, tekenen, vormgeven, monteren en 
publiceren is de liedjesbundel van stedelijke basisschool de wereldreiziger 
af! Het resultaat is Katatsumuri, het thuistalenliedjesboek vol liedjes uit 

Japan, Hongarije, Roemenie en nog veel meer!  

complimenten prenten / Sterkens, Christine. 
- [S.l.]: Nik-Nak, 2019. - 52 kaarten, 4 
uitlegkaartjes. - ISBN: 9789493136069: 7,50 
EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 nikn ; 
WEL 2.1.4 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 nikn ; WEL 
2.1.4 nikn  

Set van 52 speelkaarten met 13 verschillende complimenten om kinderen van 5-12 jaar een 
pluim te geven. Van ieder compliment bestaan 4 kaarten die samen een kwartet vormen. Voor 
elke kaart is er een andere afbeelding en het compliment wordt telkens ook in 2 andere talen 
verwoord. De set kan gebruikt worden door leerkrachten, begeleiders, ouders in heel 
verschillende situaties en omgevingen. Je kan zelf bepalen welke kaart je aan een kind geeft, of 
het kind laten kiezen. Wanneer kinderen voldoende kaarten hebben gekregen om een kwartet 
te vormen, kunnen ze met elkaar het spel gaan spelen. Kinderen kunnen verschillende 
kwartetten verzamelen, waardoor het spel anders wordt wanneer er met meer vriendjes wordt 
gespeeld. Door de 4×2 bijkomende talen per kwartet, krijgt meertaligheid een plaats, en 
worden ook anderstalige ouders betrokken. De andere talen op de kaarten zijn: Engels & Duits 
(kaarten A), Turks & Roemeens (kaarten B), Frans & Pools (kaarten C), Arabisch & Spaans 
(kaarten D).  

Wat de boer zegt van zijn kippen / van Lieshout, Elle ; van Os, Erik; 
Klaassen, Sandra. -  [Dordrecht]: De Inktvis, 2017. - 76 p.. - (Applaus 
voor jou!). - ISBN: 978-90-75689-88-4: 16,95 EUR  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 appl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 appl  

Dit boek maakt deel uit van de reeks "Applaus voor jou! Theaterlezen". 
In dit boek staan allemaal verhalen, weetjes, moppen en versjes over 
de boer en zijn kippen. De teksten zijn allemaal opgeschreven als 
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dialoog, zodat kinderen samen hardop kunnen lezen. In het boek werden ook tips voor 
theaterlezen opgenomen.  

Taal in blokjes / [s.n.]. - Leerdam: Taal in blokjes, [s.a.]. - 
bordspellen, dobbelspel, basisset, Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 taal  

De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de 
praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de 
behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. 
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen 
met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. 

Taal in Blokjes wordt ook ingezet bij logopedie en praktijken voor remedial teaching en het 
interventiepakket Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een 
doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg. De F&L methode® is een cognitieve, 
taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen worden aangeboden in een 
geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd. De 
F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de 
Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de 
klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn 
gestimuleerd.  

Denken over Taal: groep 3 tot en met groep 8 / Visser, Emmi M.. - 
Drachten: Eduforce, 2014. - 66 p.. - (Denkwijs: verrijkingswerk). - ISBN: 
9789491510847 
Doelgroep: 7--12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.3 denk  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.7.3 denk  

Denken over taal maakt onderdeel uit van de reeks Denkwijs. De reeks is 
gericht op leerlingen die uitdaging in de klas kunnen gebruiken. De 
werkboeken kunnen zelfstandig gebruikt worden door de leerling. De 

inhoud van Denken over taal is bedoeld als verdieping op het reguliere taalonderwijs in het 
basisonderwijs .  

Vertaalde verbeelding : muzische inspiratie voor taalstimulering in de 
meertalige klas / Reekmans, Karen; Roden, Catherine; Nauwelaerts, Kris. - 
Antwerpen: Garant Uitgevers, 2017. - 111 p.. - ISBN: 978-90-441-3540-4: 
20,00 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 vert  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.9.1 vert  

Hoe kan je er met muzische werkvormen en actief leren voor zorgen dat 
leerinhouden beter verankerd worden bij kinderen die het moeilijk hebben 

met het Nederlands als schooltaal? Dit boek is een inspiratiebron om taal aan te leren met 
muzische werkvormen. Door in te zetten op de raakvlakken tussen taal, actief leren, beeld, 
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muziek en drama zijn activerende werkvormen ontwikkeld waarin interactie en samenwerking 
tussen leerlingen centraal staan. Voor elk van deze domeinen is er een handleiding voorzien. 
De muzische workshops zijn gecreëerd binnen het onderzoeksproject taalCULTuur in een 
unieke samenwerking tussen de departementen Education, MAD School of Arts en Music van 
de Hogeschool PXL in Hasselt.  

 

VIA Vooraf : leerwerkboek Nederlands : op weg naar 1F / Wynia, Rieke; 
van den Belt, Ruud; Dorresteijn, Marjan; van Pagée, Lieke. - Amersfoort: 
Deviant, 2010. - 372 p.. - (VIA). - ISBN: 978-94-90998-18-9: 21,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.10 via  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.10 via  

Een leerwerkboek met een online component dat de deelnemer op weg 
helpt naar referentieniveau 1F. Het is bedoeld voor deelnemers binnen het 

praktijkonderwijs, voor deelnemers op niveau 1 van het beroepsonderwijs en voor taalzwakke 
deelnemers die extra training en ondersteuning nodig hebben. Het leerwerkboek is opgebouwd 
uit acht herkenbare thema's. Elk thema bestaat uit vijf hoofdstukken, die steeds in dezelfde 
volgorde terugkomen: Moeilijke woorden, Spelling en grammatica, Lezen, Schrijven, Spreken 
en luisteren. In het leerwerkboek worden theorie en oefeningen naast elkaar aangeboden. Het 
online gedeelte biedt extra oefen- en toetsmateriaal.  

Zebra +: Nederlands als tweede taal voor anderstaligen in het voortgezet 
onderwijs. Werkboek / Alons, Lies; et al.. - Amsterdam: Meulenhoff 
Educatief, 2017. - 288 p.. - ISBN: 9789006312560: 65,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.2.2 zebr  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.2.2 zebr  

Thematisch opgezette methode voor de eerste opvang van nieuwkomers 
in de basisvorming, waarbij de vaardigheden geïntegreerd worden 
aangeboden. De methode biedt lesstof voor ruim 500 uur, verdeeld over 

de periode van ongeveer een jaar waarin drie fasen worden doorlopen: in fase 1 staat de 
luistervaardigheid centraal, in de tweede fase wordt voortgebouwd op de receptieve 
beheersing en is er daarnaast aandacht voor de productieve verwerving van het alledaags 
Nederlands. In fase drie wordt steeds meer toegewerkt naar de verschillende vormen van 
onderwijs die de leerlingen na de eerste opvang zullen volgen. De didactische opbouw is 
gehandhaafd in deze nieuwe versie, maar alle opdrachten zijn in een hedendaags jasje 
gestoken. De bouwsteenopgaven zijn opgenomen in de online leeromgeving.  
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Extra kansen voor nieuwkomers. Wat werkt in leesonderwijs aan 
laaggeletterde anderstalige jongeren? Een praktijkgids voor lesgevers. / 
Trioen, Marit; Casteleyn, Jordi. - Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 
2018. - 34 p. 
Doelgroep: 13-18 jaar  
URL: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.2 watw  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.2 watw  

Deze gids formuleert drie onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen om 
laaggeletterde anderstalige jongeren te leren lezen in het Nederlands. Elke aanbeveling legt in 
heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de 
klaspraktijk. Verder voorziet de gids voor elke aanbeveling een samenvatting van het 
wetenschappelijk bewijs, concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met 
achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten. Uit de complexiteit 
van het leesproces volgt dat niet alle instructie om te leren lezen moet vertrekken vanuit 
geschreven tekst. Mondelinge processen zijn minstens zo belangrijk. Veel van de richtlijnen uit 
deze praktijkgids mogen dan ook niet in isolatie toegepast worden, maar worden best met 
elkaar en met andere praktijken verbonden. Daarnaast is elke klascontext uniek en hebben 
laaggeletterde leerlingen elk hun eigen profiel. Een bepaalde opdracht kan in de ene groep 
perfect werken, maar kan in een andere groep veel minder succes oogsten.  

 

Van A tot Zin. Meer dan grammatica! / Bloks-Jekel, Karine; Caron, 
Liesbeth; de Graaf, Willemijn; et al.. - Amersfoort: KleurRijker 
Educatieve Uitgeverij, 2018. - 224 p.. - ISBN: 978-94-90807-30-6 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 vanA  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 vanA  

Wil jij jouw NT2-cursisten extra uitdaging of herhaling bieden? Zijn er 
veel verschillen in leerbaarheid en niveau in jouw NT2-groep? Dan is Van A tot Zin precies wat 
je nodig hebt. Naast grammatica oefent de cursist met uitspraak, spelling en moeilijke woorden. 
Vanaf niveau A1 tot A2+ help je laag-, midden- en hoogopgeleide cursisten met extra 
oefeningen of juist als ze willen versnellen.  

Aan de slag met De Addy : een tijdschrift lezen voor volwassenen met 
weinig leeservaring / Van den Berg, Itie. - [S.l.]: De Stiep Educatief, 2017. - 
12 p.: 0,00 EUR  
URL: https://stiep-educatief.nl/ons-
aanbod/tijdschriften/index.html?product_id=62&terug=1  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.4 addy ; URL  
Vindplaats Turnhout: URL ; TAAL 4.5.4 addy  

Dit informatieblad geeft didactische aanwijzingen voor docenten en 
taalbegeleiders die aan de slag willen gaan met het magazine De Addy. Addy is een leuk 

https://stiep-educatief.nl/ons-aanbod/tijdschriften/index.html?product_id=62&terug=1
https://stiep-educatief.nl/ons-aanbod/tijdschriften/index.html?product_id=62&terug=1
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magazine voor laaggeletterde volwassenen over Addy Van Meerten, een Nederlandse 
toiletdame en taalambassadeur.  

Dichter bij de taal : Nederlands leren met liedjes en poëzie / Kuiken, Folkert; 
Burgers, Josine. - Amsterdam: Boom, 2018. - boek 132 p., werkbladen. - ISBN: 
978-90-244-2187-9: 19,90 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.9.3 dich  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.9.3 dich  

Met Dichter bij de taal werkt u aan de hand van klassieke en moderne 
gedichten en liedjes op speelse wijze aan de taalvaardigheid van uw cursisten. 

Woorden en grammaticale structuren uit een nieuwe taal blijven goed hangen als ze in een 
authentieke en aantrekkelijke context aangeboden worden. In Dichter bij de taal fungeren 
hedendaagse (muzikale) werken als Brabant en klassiekers als Als de liefde niet bestond als 
bron voor oefeningen op het gebied van spreken, schrijven, lezen, luisteren, woordenschat, 
grammatica en de Nederlandse cultuur. In dit boek vindt u twintig kant-en-klare lessen die 
ontwikkeld zijn door masterstudenten van de opleiding Nederlands als tweede taal en 
meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Folkert Kuiken. In elke les 
staat weer een ander Nederlands gedicht of lied centraal, waaraan steeds een grammaticaal 
verschijnsel en een cultureel thema verbonden is. Met behulp van de oefeningen op de 
bijbehorende werkbladen kunt u op een afwisselende en verfrissende manier werken aan het 
Nederlands van uw cursisten.  

 

Colorcards. Odd one out = Eén hoort er niet bij. Second 
edition / [s.n.]. - Oxon: Speechmark Publishing Ltd., 
2018. - 48 foto's, handleiding. - (Colorcards). - ISBN: 
9780815382744: 38,98 EUR  
Doelgroep: 9+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 colo  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 colo  

Dit pak bestaat uit 48 kaarten van groot formaat met 
op elke kaart verschillende voorwerpen. De 

voorwerpen op een kaart komen allemaal op één na uit een bepaalde categorie. De taak is om 
het voorwerp dat er niet bij hoort te vinden. Er zijn drie moeilijkheidsgraden.  
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Gambini: Hyponiemen 1 / Schubi Lernmedien AG. - Gottmadingen: 
Schubi, 2017., bevat: 48 kaarten met kleurenafbeeldingen (24 setjes), 
handleiding, geïllustreerd overzicht van de afbeeldingen. - (Gambini). - 
ISBN: 4006810135907: 17,80 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 gamb  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 gamb  

Woordenschat uitbreiden, zinsbouw, categoriseren, concentratie en 
geheugen. De Gambini spellen zijn ontwikkeld voor jonge kinderen met 

een leerbeperking. Ze kunnen zowel bij individuele leerondersteuning/remedial teaching, 
waarbij de spelleider de tweede speler is, als in een kleine groep van maximaal 4 spelers worden 
gebruikt. Dit spel gaat over hyponiemen. In de handleiding verschillende spelsuggesties.  

Gambini: Locatie (in, bij, op) / Schubi Lernmedien AG. - Gottmadingen: 
Schubi, 2017., bevat: 48 kaarten met kleurenafbeeldingen (24 setjes), 
handleiding, geïllustreerd overzicht van de afbeeldingen. - (Gambini): 
17,80 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 gamb  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 gamb  

Woordenschat uitbreiden, zinsbouw, categoriseren, concentratie en 
geheugen. De Gambini spellen zijn ontwikkeld voor jonge kinderen met een leerbeperking. Ze 
kunnen zowel bij individuele leerondersteuning/remedial teaching, waarbij de spelleider de 
tweede speler is, als in een kleine groep van maximaal 4 spelers worden gebruikt. Dit spel gaat 
over locatie (in, bij, op). In de handleiding verschillende spelsuggesties.  

Gambini: Tegenovergestelde / Schubi Lernmedien AG. - Gottmadingen: 
Schubi, 2017., bevat: 48 kaarten met kleurenafbeeldingen (24 setjes), 
handleiding, geïllustreerd overzicht van de afbeeldingen. - (Gambini). - 
ISBN: 4006810135952: 17,80 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 gamb  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.2 gamb  

Woordenschat uitbreiden, zinsbouw, categoriseren, concentratie en 
geheugen. De Gambini spellen zijn ontwikkeld voor jonge kinderen met 

een leerbeperking. Ze kunnen zowel bij individuele leerondersteuning/remedial teaching, 
waarbij de spelleider de tweede speler is, als in een kleine groep van maximaal 4 spelers worden 
gebruikt. Dit spel gaat over tegenstellingen. In de handleiding verschillende spelsuggesties.  

Differento [box]. Vind de verschillen! / Schubi Lernmedien AG. - Gottmadingen: Schubi, 2009., 
bevat: handleiding, 77 kaarten. - (Schubi): 26,80 euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
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Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 diff  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 diff 

Op 30 paren figuurkaarten staat telkens dezelfde afbeelding, maar met 
verschillende details op de twee kaarten van een paar. Elke spelpartner 
krijgt een kaart en moet, door de ander vragen te stellen, achter de 
verschillende details komen zonder de kaart van de ander te kunnen 
zien. Elke keer als er een verschil ontdekt is, wordt een van de 
keerkaarten op de tafel omgedraaid. Hoe meer verschillen er ontdekt 

zijn, des te spannender wordt het spel, want de winnaar is degene die het laatste detail kan 
noemen en daarom de laatste keerkaart kann omdraaien.  

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 5.5 mein  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.5 mein  

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

Speelkaarten: meertalig kaartspel / Sterkens, Christine. - 
[S.l.]: Nik-Nak, 2019. - 52 speelkaarten, 2 jokers, 2 
uitlegkaartjes. - ISBN: 9789493136052: 7,50 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.5 nikn  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.5 nikn  

Set speelkaarten met 4×13 kaarten (harten, klaveren, schoppen en ruiten) en twee jokers. Dit 

kaartspel wil in het bijzonder kinderen van 6-12 jaar het plezier van het kaartspelen laten 

ontdekken. De 4 afgebeelde kinderen met hetzelfde cijfer vormen samen een kwartet. De 

cijfers staan op elke kaart ook als woord geschreven in 8 talen: Nederlands, Arabisch, Duits, 

Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks. De meertaligheid voegt een extra dimensie toe aan het 

spelplezier: zoek jouw taal of ontdek samen welke talen je kent. Lijken ze op elkaar? Ken je er 

nog andere? In welke talen kunnen wij tellen tot 10? 
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 Funimal / Pleduco. - Antwerpen: Pleduco, 2019., 
bevat: handleiding, 98 dierenkaarten, 34 
apenkaarten: 7,45 EUR  
Doelgroep: 7-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 funi  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 fun  

Het spel Funimal lijkt een beetje op UNO maar oefent 
op een speelse manier het alfabet, begin-en eindletter 

én werkt aan woordenschatuitbreiding! Leg zo snel mogelijk je dierenkaarten af, je mag 
afleggen als je een dier hebt met dezelfde begin-of eindletter als de bovenste kaart. Natuurlijk 
kan je mekaar tegenwerken door gebruik te maken van de apenkaarten.  

Lettersoep / [s.n.]. - Barneveld: Selecta Spel en Hobby bv, [s.a.]., 
bevat: handleiding, 144 letters, 1 lepel, 1 soepkom, 1 scoreblok 
Doelgroep: 5+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 lett  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 lett  

Iedere speler probeert binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk 
woorden te vormen bij voorkeur met al zijn letters. Spelvariaties zijn: 
Wie vormt de meeste woorden? Wie heeft de meeste lettergrepen?  

Vind het einde! / Scheller, Anne. - Gottmadingen: Schubi, 2017. - 72 
kaarten, 3 symboolkaarten en handleiding, bevat: handleiding. - (Schubi). 
- ISBN: 4006810121207: 28,50 euro  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 vind | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 
vind  

Zeven fantasieverhalen en zeven verhalen uit het alledaagse leven worden 
tot aan de climax weergegeven. Het einde blijft open. De kinderen dienen 
dit zelf te vinden. Het spel bevordert niet alleen de woordenschat, het 

vertelvermogen, het vrij spreken en het logisch denken, maar ook de fantasie en het 
ontwikkelen van ideeën.  
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Ik kies voor mijn talent [herwerkte editie] / Dewulf, Luk. - Leuven: 
LannooCampus, 2016. - 167 p.. - ISBN: 9789082542219: 29,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.mytalentbuilder.com/ 

Vindplaats Antwerpen: pa 8.7 ikki | Vindplaats Turnhout: pa 8.7 ikki  

Radicaal kiezen voor je eigen talent is de weg naar zelfrealisatie en 
authenticiteit. 'Doen waar je goed in bent' is een garantie op blijvende 
goesting in werken en leren, ook op gevorderde leeftijd. Deze herziene 

editie is volledig in lijn met de online tool op www.mytalentbuilder.com. Daarmee ontdek je 
gemakkelijk jouw unieke talentenprofiel en leer je hoe je dat op de beste manier kunt inzetten 
in een professionele omgeving. Ook voor werkgevers biedt de tool een handige methode om 
de sterktes van hun team perfect in te schatten.  

De eerste hapjes van baby Adam / AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond 
Gewicht). - Utrecht: Pharos, 2018. - 11 p., ill.: 0,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.pharos.nl/wp-
content/uploads/2018/10/De_eerste_hapjes_van_baby_Adam-
brochure-Pharos.pdf 

Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.2 eers  
Vindplaats Turnhout: pa 8.1.2 eers  

Dit beeldverhaal over gezonde voeding kunnen deskundigen in de gezinsbegeleiding, 
opvoedingsondersteuning en vroedkunde gebruiken in hun contact met laaggeletterde ouders 
met jonge kinderen. Adam is een baby van 4 maanden en krijgt zi jn eerste oefenhapjes. Je kan 
dit beeldverhaal gratis downloaden op de website van Pharos.  

 

 

  

https://www.mytalentbuilder.com/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/De_eerste_hapjes_van_baby_Adam-brochure-Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/De_eerste_hapjes_van_baby_Adam-brochure-Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/De_eerste_hapjes_van_baby_Adam-brochure-Pharos.pdf
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De baas over je lijf : over bloot, aanraken en grenzen / Meijer, 
Melanie; Bicanic, Iva; Neuhaus, Laura. - Amsterdam: Niño, 2015. - 
95 p.. - ISBN: 978-90-8560-670-3: 22,50 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.2 baas  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.2 baas  

Wanneer is lichamelijk contact gewenst en wanneer niet? Hoe 
benoem je geslachtsdelen? Dit drieluik, dat eerder als losse 

verhalen verscheen, helpt jonge kinderen (2 tot en met 5 jaar) en volwassenen met elkaar in 
gesprek te gaan over bloot, lichamelijkheid en grenzen. Voor thuis, op school en in de 
kinderopvang.  

Een box vol emoties: alles wat ik voel / Jensen, Stine; 
Klompmaker, Marijke. - Alkmaar: Kluitman, 2017. - 1 
doos met 40 emotiekaarten. - ISBN: 978-90-206-9549-6: 
14,99 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 alle  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.1.2 alle  

 
In deze box zitten 40 emotiekaarten met vragen, 

spreuken en gedachtes die stof tot nadenken en voelen geven. Met deze emotiekaarten kun je 
samen met kinderen deze emoties onderzoeken en bespreken. Op elke kaart staat in grote 
letters een emotie of kwaliteit met daaronder een vraag, zoals 'Heb jij weleens iets moedigs 
gedaan?' of 'Wat doe jij om rustig te worden'. Op de achterkant staat een spreuk of gedachte 
die nog meer stof tot nadenken. En tot slot kan ook de afbeelding nog tot meer begrip of 
(filosofische) gespreksstof leiden. Het doel van de kaarten is het bespreekbaar maken van 
gevoelens en te ontdekken, dat alle gevoelens er mogen zijn; een gevoel komt en gaat; een 
gevoel soms ingewikkeld is, en dat dat mag. In het bijbehorende boek, 'Alles wat ik voel: Het 
grote emotieboek', licht Stine Jensen de verschillende emoties nog verder toe met verhalen uit 
herkenbare situaties en nog meer (door)vragen om elke emotie verder te onderzoeken.  

(N)Iets mis mee?! Omgaan met seksueel getinte situaties met 
het vlaggensysteem / Verduyckt, Peter. - Antwerpen: Sensoa 
vzw, 2018. - handleiding (66 p.) en 31 fiches in een kartonnen 
doos. - ISBN: 9789491850257: 30,00 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 niet | Vindplaats Turnhout: 
WEL 2.2 niet  

(N)iets mis mee?! is een instrument voor jeugdwerkers om 
bewust te leren omgaan met seksuele situaties die voorkomen 

in een jeugdwerkcontext. Jeugdwerkers weten vaak niet hoe te reageren op seksueel gedrag, 
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wat ze wel en niet mogen toelaten, enz. Ze krijgen ook meer en meer vragen van ongeruste 
ouders. Dit instrument bestaat uit een beknopte handleiding die jeugdleiders in staat stelt om 
enerzijds situaties goed in te schatten aan de hand van zes criteria. Op basis van deze criteria 
kunnen ze aan situaties een groene, gele, rode of zwarte vlag toekennen. Anderzijds leren ze 
om gepast op een situatie te reageren. Bovendien maakt het instrument seksueel getinte 
situaties bespreekbaar in de leidingsploeg. Het tweede deel bestaat uit 31 cases over de 
verscheidenheid van seksueel getinte situaties. De cases zijn ingedeeld per leeftijdscategorie, 
overeenkomstig de leeftijden van de verschillende fasen in de seksuele ontwikkeling. Aan de 
hand van deze cases kunnen jeugdleiders de theorie omzetten naar de praktijk, naar hun eigen 
handelen. Dit is een vernieuwde derde editie van de oorspronkelijke versie uit 2012.  

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://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen 

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.3.2 post | Vindplaats Turnhout: WEL 2.3.2 post 

  
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. 

1001 verborgen regels : een schat 
aan tips, eyeopeners en energizers 
/ Hoogerheide, Natasja. - Huizen: 
Pica, 2017.. - ISBN: 978-94-91806-
97-1: 14,95 EUR  
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.4.2 
1001 ;  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.4.2 
1001 

 De meeste kinderen en volwassenen hebben geen problemen met algemene sociale 
vaardigheden. Dankzij hun sociale intuïtie schatten ze elke situatie op de juiste manier in en 
nemen ze de vaak ongeschreven regels die in die situatie gelden moeiteloos in acht. Voor 
sommige mensen zijn die regels echter niet zo voor de hand liggend of vanzelfsprekend, 
waardoor de regels voor hen vaak verborgen blijven. De sociaal-cognitieve leerproblemen waar 
zij mee kampen, komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een autisme spectrumstoornis, 
ADHD of het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. Speciaal hiervoor is de hulpwaaier 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen
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gemaakt. In de praktijk blijkt namelijk dat het behandelen van één regel of tip per dag al kan 
helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties. Zulke tips vind je in deze 
hulpwaaier, opgedeeld in verschillende categorieën zoals 'Afspraken maken', 'Boos, ruzie en 
gedoe!', 'Feestje!', 'Iets (uit)lenen', 'School', 'Vakantie', of 'Verliefd'. Allemaal situaties dus 
waarin je soms 'verborgen regels' kan tegenkomen waar je met de hulp van de tips makkelijk 
op kan participeren.  

Omdenken doe je zo! / Gunster, Berthold. - Amsterdam: A.W. 
Bruna B.V., 2017. - 96 p.. - ISBN: 9789400509368: 9,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 omde  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.2 omde  

 
Omdenken is een techniek ontwikkeld door Berthold Gunster, 
waarin je leert hoe je problemen of vervelende situaties kan 
omdenken in mogelijkheden. Want wat als je nu écht te 

zenuwachtig bent om een spreekbeurt te geven? Of als je altijd voorgestoken wordt in de 
supermarkt? Dit boek, geschreven voor kinderen vanaf 9 jaar, doorloopt de vier stappen die je 
moet doorlopen om een probleem mogelijk om te denken in een mogelijkheid. Via 
verschillende voorbeelden en grappige verhalen leer je hoe een probleem, hoe vervelend ook, 
niet altijd een probleem hoeft te zijn. Kinderen beschikken vaker nog over het creatief 
denkvermogen dat we als volwassenen soms verliezen. Dit boek leert kinderen die 
uitzonderlijke creativiteit te behouden en te combineren met volwassen logica. In de collectie 
vind je ook het spel "Wie is de beste omdenker", waarmee je de methodiek verder kan 
inoefenen.  

Iedereen talent! / Dewulf, Luk; Borms, Brunhilde; Thyssen, Emma. - 
Tielt: Lannoo, 2017. - 76 p.. - ISBN: 978-94-014-4692-1: 16,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: http://www.kiezenvoortalent.be  
URL: http://www.kindertalentenfluisteraar.com  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 iede  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 iede  

 
"Iedereen talent" is een leuk stripverhaal gebaseerd op de 

talentontwikkelingsmethodiek van Luk Dewulf, waarin zijn lijst van 16 talenten toegelicht 
worden. In de hoofdrol staat een doodgewone klas met op het eerste zicht geen duidelijk 
talent. Het zijn geen prima ballerina's, popsterren, of tekenaars. Wanneer alle leerlingen 
individueel en van naderbij onder de loep genomen worden, blijkt echter dat juist elk van hen 
over een bijzonder talent beschikt dat in verschillende contexten naar boven komt. Niet enkel 
in de klas, maar ook op de speelplaats, op reis of thuis. Met het boek kan je met kinderen de 
verschillende talenten ontdekken. Zijn ze een bezige bij; een ideeënfontein of een 
grenzenverlegger? Zo kan een kind inzicht krijgen in zijn of haar talenten en hierop leren 
inspelen. Achteraan het boek vind je namelijk ook nog een simpel overzicht van de 
verschillende talenten met wat je allemaal goed kan met dit talent, in welke context je talent 

http://www.kindertalentenfluisteraar.com/
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het beste tot zijn recht komt, tips om je talenten te ontwikkelen, en een referentie naar de 
personages uit het verhaal met dit talent.  

Wiebelen en friemelen in de klas : over de invloed van zintuiglijke 
prikkelverwerking op leren / Thoonsen, Monique; Lamp, Carmen. 
- [Huizen]: Pica, 2015. - 227 p.. - ISBN: 978-94-91806-57-5: 24,95 
EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 wieb  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 wieb  

 
"Wiebelen en friemelen in de klas" is een praktisch werkboek met 

(didactische) tips om het klaslokaal en de les aan te passen aan leerlingen die zintuiglijk onder- 
of overprikkelend zijn. Deze leerlingen lijken vaak - onterecht - niet betrokken bij de les en 
onoplettend. Dit boek maakt de leerkracht bewust van hoe zintuiglijke prikkelverwerking 
verloopt (en misloopt), en leert je op een andere manier naar deze leerlingen te kijken. 
Daarnaast reikt het boek tal van tips en strategieën aan om praktisch aan de slag te gaan.  

Wiebelen en friemelen: hulpkaarten / Thoonsen, Monique; 
Lamp, Carmen. - Huizen: Uitgeverij Pica, 2016. - handleiding, 55 
kaarten. - ISBN: 9789491806933: 12,50  
Doelgroep: 5-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.7 wieb  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.7 wieb  

 
Als aanvulling op het boek "Wiebelen en friemelen in de klas" zijn 
er deze hulpkaarten. De kaarten zijn bedoeld om in de klas te 

gebruiken, wanneer een leerling onder- of overprikkeld is. Er zijn activerende strategieën, voor 
leerlingen die meer prikkels nodig hebben. En er zijn kalmerende strategieën, voor leerlingen 
die te veel prikkels ervaren of even willen kalmeren. Leerlingen kunnen de strategieën 
zelfstandig of samen met de leerkracht uitvoeren, op momenten dat ze er behoefte aan voelen 
of voordat ze met een taak beginnen. In de set vind je 20 kaartjes met activerende strategieën 
(rood), 20 kaartjes met kalmerende strategieën (blauw) en 15 kaarten om klassikaal of met een 
deel van de klas uit te voeren.  
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Teken je gesprek over faalangst : of andere dingen waar je over piekert / De 
Vreede, Adinda. - [Huizen]: Pica, 2012. - 51 p.. - ISBN: 978-90-77671-86-3: 
19,95 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.1 teke  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.1 teke  

 
Teken je gesprek is een interactieve visuele gespreksmethode die gebruikt 

kan worden door psychologen, orthopedagogen, leerlingenbegeleiders en coaches. Het 
ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen. Veel leerlingen met een autistische 
spectrumstoornis hebben baat bij visuele gespreksvoering, maar ook leerlingen die chaotisch 
of associatief denken kunnen ervan profiteren. Teken je gesprek is bij verschillende problemen 
en uitdagingen te gebruiken, maar in dit boek staan faalangst en piekeren centraal.  

Teken je gesprek over gedrag : maak je gesprek visueel / De Vreede, 
Adinda. - Huizen: Pica, 2015. - 109 p.. - ISBN: 978-94-91806452: 19,95 
EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.1.4 teke | Vindplaats Turnhout: WEL 3.1.4 
teke  

 
'Teken je gesprek over gedrag' is een visuele gesprekstechniek waarbij je 

op een prettige, ontspannen manier in een één op één situatie met kinderen en jongeren 
over gedrag en emotionele zaken kunt praten. Door het gesprek op papier te visualiseren 
middels symbolen, woorden en kleuren, ziet het kind of de jongere zelf waar in de situatie iets 
fout ging of anders gehandeld had kunnen worden. Het kind of de jongere leert woede 
uitbarstingen begrijpen en verminderen; begrijpen en reageren op reacties van 
medeleerlingen en leeftijdsgenoten; reageren op leerkrachten, docenten en ouders; omgaan 
met allerlei soorten mensen. Via Uitgeverij Pica zijn diverse downloads bij dit boek 
beschikbaar.  

Gereedschap voor in de klas / Ettekoven, Simon; van oort, Ad. - Meppel: 
Ter Brink Uitgevers, 2017. - 96 p.. - ISBN: 9789077866436: 14,10 EUR  
Doelgroep: 3-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.5.2 gere  
Vindplaats Turnhout: WEL 3.5.2 gere  
 
Dit boekje voor in de klas wil jouw gereedschapskist zijn om op een 
manier les te geven die past bij jou en bij jouw leerlingen. De aangereikte 
hulpmiddelen zijn geschikt voor alle leeftijden: van basisschoolleerling 
tot student in een werkcollege. Het boek probeert op een praktische en 

korte manier belangrijke hedendaagse kennis van leren weer te geven. Het bestaat uit 
volgende onderdelen: over lerenlessen ontwerpenhulpmiddelen voor leren in de lesvariatie in 
vormenterugblikken en vooruitkijken.  
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9 vragen van scholen over onderwijs en ict / Dondorp, 
Lotte; Buys Ballot, Ijsbrand; Eggink, Marianne. - 
Zoetermeer: Kennisnet, 2017. - 48 p. 
URL: 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/9-vragen-van-scholen-over-
onderwijs-en-ict-kennisnet.pdf?download=1 

 
Vindplaats Antwerpen: ro 1 9vra ; URL  | Vindplaats Turnhout: URL ; ro 1 9vra 

 Deze brochure geeft antwoord op volgende vragen over ict op school:   Hoe regel ik goed 
internet op school? Hoe zorg ik dat leerlingen digitaal geletterd worden? Wat is er mogelijk met 
digitale leermiddelen in het onderwijs? Hoe ga ik veilig om met persoonsgegevens van 
leerlingen? Wat moet ik weten over digitaal pesten? Hoe ga ik om met DDoS-aanvallen en 
andere hacks? Hoe kan ict bijdragen aan leren op maat? Hoe breng ik mijn leerlingen beter in 
beeld? Wat is er mogelijk met big data en learning analytics?   

Kleine kinderen, grote kansen: Sterke leraren maken het verschil in 
de strijd tegen armoede / Swaenepoel, Tine; Janssens, Laura. - 
Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2018. - 55 p. 
Doelgroep: 0-4 jaar  
URL: https://www.grotekansen.be/ 
Vindplaats Turnhout: ro 1 klei  

 
Deze publicatie is het eindrapport van het traject Kleine Kinderen, 

Grote Kansen. Dit traject werd opgezet door de Koning Boudewijnstichting en het Departement 
Onderwijs en Vorming om in te zetten op de professionalisering van kleuterleraren in het 
omgaan met diversiteit, armoede en ongelijkheid, vertrekkende van 5 kerncompetenties: 
Armoede zien en diversiteit positief benaderen- Werken aan kwaliteitsvolle interacties- 
Kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties- Diversiteit integreren in het totale 
ontwikkelingsproces-Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen . 

 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/9-vragen-van-scholen-over-onderwijs-en-ict-kennisnet.pdf?download=1
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/9-vragen-van-scholen-over-onderwijs-en-ict-kennisnet.pdf?download=1
https://www.grotekansen.be/
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Taalbeleid op school : handboek praktijk / Eversdijk, Paula. - Antwerpen: 
Garant Uitgevers, 2017. - 263 p.. - ISBN: 978-90-441-3534-3: 29,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 2 taal | Vindplaats Turnhout: ro 2 taal 

 Scholen dienen oog te hebben voor veranderingen in de samenleving en 
moeten in staat zijn deze te vertalen naar hun onderwijs. Dit boek 
ondersteunt scholen bij het aangaan van deze uitdaging en gaat in op de 
vraag hoe ze dit in hun taalonderwijs kunnen vormgeven. Vele 
voorbeelden illustreren hoe scholen en docenten een brug kunnen slaan 

tussen theorie en praktijk. In de eerste hoofdstukken worden de achtergronden van taalbeleid 
belicht. Vervolgens worden handvatten aangereikt waarmee schoolteams, taalwerkgroepen, 
schoolbegeleiders en taalcoördinatoren direct aan de slag kunnen op de eigen school. Er wordt 
aandacht besteed aan het schrijven van een taalbeleidsplan en het uitwerken van 
verbetertrajecten. Uitgangspunt is dat duurzame verbeteringen alleen tot stand kunnen komen 
als het hele team zich betrokken voelt bij het veranderproces. Daarnaast wordt er ingegaan op 
de mogelijkheden die het taalonderwijs biedt om leerlingen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van de vaardigheden voor de 21ste eeuw. Dit boek is de uitkomst van een 
denkproces over taalonderwijs en een zoektocht naar handvatten om kwaliteitsverhoging in de 
praktijk vorm te geven.  

Binnenklasdifferentiatie : leerkansen voor alle leerlingen / Struyven, 
Katrien; Coubergs, Catherine; Engels, Nadine. - Leuven: Acco, 2013. - 112 
p.. - ISBN: 978-90-334-9194-8: 15,50 EUR  
URL: http://www.vlor.be/publicatie/binnenklasdifferentiatie 
Vindplaats Antwerpen: ro 5 binn | Vindplaats Turnhout: ro 5 binn  

Dit boek geeft informatie vanuit wetenschappelijke literatuur en 
voorbeelden vanuit reële klassen voor het vormgeven van een 
leeromgeving die aan de slag gaat met de mogelijkheden van élke leerling. 

Om positief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen en om iedere leerling in de klas 
maximale leerkansen te kunnen bieden, is differentiatie wenselijk. Deze praktijkgerichte 
literatuurstudie richt zich op die didactische werkvormen die zich focussen op het ontwikkelen 
van maximale leerkansen voor alle leerlingen. Met verschillen tussen leerlingen in de klas 
omgaan, kan op twee manieren: enerzijds door op maat van kleine groepen en/of individuen 
onderwijs te geven (divergeren), anderzijds door diversiteit samen te brengen (convergeren) 
zodat de verschillen tussen de leerlingen complementair werken. Het boek maakt de lezer 
vertrouwd met verschillende didactische werkvormen die er vandaag voorhanden zijn om 
differentiërend te werken en de wijze waarop deze kunnen omgaan met verschillen tussen 
leerlingen. Aansluitend bij het boek kunnen enkele praktijkvoorbeelden gedownload worden.  

http://www.vlor.be/publicatie/binnenklasdifferentiatie
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Binnenklasdifferentiatie: Een beroepshouding geen recept: Praktijkgids voor 
leraren, student-leraren en lerarenopleiders / Castelein, Els; Van den 
Branden, Kris; Houben, Annelies. - Leuven: Acco, 2016. - 151 p.. - ISBN: 
9789462925601: 19,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 binn | Vindplaats Turnhout: ro 6 binn  

Binnenklasdifferentiatie is in de mode. Maar hoe pak je dit aan in de 
praktijk? De auteurs willen in deze praktijkgids concrete manieren 
aanreiken om binnenklasdifferentiatie toe te passen in het 
leerplichtonderwijs en in de lerarenopleiding. Het eerste hoofdstuk schetst 

een kader voor binnenklasdifferentiatie dat je ook los in het boek terugvindt. De verschillende 
onderdelen van het kader worden daarna in afzonderlijke hoofdstukken dieper uitgewerkt. Het 
laatste hoofdstuk is gewijd aan de lerarenopleiding en hoe lerarenopleiders hun studenten 
vertrouwd kunnen maken met het thema. Het conceptueel kader van deze praktijkgids is 
bruikbaar zowel in het lager, middelbaar als in het hoger onderwijs. De praktijkvoorbeelden in 
het boek komen uit het middelbaar onderwijs en de lerarenopleiding voor middelbaar 
onderwijs.  

 Co-teaching op school : de kracht van samen / Vandevelde, Marijn. 
- Brussel: Politeia, 2017. - 99 p.. - ISBN: 978-2-509-03053-5 
Vindplaats Antwerpen: ro 6 co-t | Vindplaats Turnhout: ro 6 co-t  

 
Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te 
differentiëren en om van elkaar te leren. Dit boek laat op een 
praktische manier zien hoe je co-teaching op school kan 
implementeren, op kleine of op grote schaal. Het boek begint bij de 

redenen om aan co-teaching te doen, analyseert de verschillende modellen van co-teaching, 
om uiteindelijk te landen bij de succesfactoren en de infrastructuur. Achterin vind je checklists.  

Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het basisonderwijs / 
Bouwman, Aafke; Hogeboom, Boudewijn; Loman, Els; Brouwer, 
Geraldine; Bruning, Inke. - Amersfoort: CPS, 2018. - 181 p.. - ISBN: 978-
90-6508-137-7: 29,90 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 diff | Vindplaats Turnhout: ro 6 diff  

Sinds in 2013 de eerste versie van dit boek verscheen, is er veel gebeurd. 
Niet alleen op het gebied van wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook 
qua digitale hulpmiddelen die beschikbaar zijn.  Deze herziene editie is 

wederom een praktisch basisboek, waarmee leerkrachten stap voor stap leren hoe zij kunnen 
differentiëren voor de slimme leerling en voor de leerling die extra uitleg, oefenstof en 
feedback nodig heeft. Vertrekpunt is uiteraard de basisles. Het boek begint met het waarom. 
Hoofdstuk 1 gaat in op recente ontwikkelingen in het onderwijsbeleid die het belang van 
differentiatie onderstrepen. Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op differentiëren. In hoofdstuk 3 
staan de auteurs stil bij de voorwaarden om te kunnen differentiëren. Hoofdstuk 4 handelt over 
het clusteren van leerlingen en het opstellen van een groepsoverzicht en een groepsplan. In 
hoofdstuk 5 behandelen ze de differentiatie in doelen,leerstof en tijd, waarna hoofdstuk 6 
dieper ingaat op instructie en organisatie.  Vervolgens staat het differentiëren met jonge 
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kinderen centraal. In hoofdstuk 8 sluiten ze af met een schoolbeleid voor differentiatie en het 
belang van professionalisering van leerkrachten op dit vlak.  

Taal leren : van kleuters tot volwassenen / Jaspaert, Koen; Frijns, Carolien. 
- Leuven: LannooCampus, 2017. - 238 p.. - ISBN: 978-94-014-4442-2: 
24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 2 taal  
Vindplaats Turnhout: dg 2 taal  

Hoe leren anderstalige kinderen, jongeren of volwassenen Nederlands? 
Hoe creëren we een optimale leeromgeving voor taalonderwijs? Kan NT2-
onderwijs emancipatie mogelijk maken? Het aantal nieuwkomers in België 

en Nederland is de laatste jaren fel gestegen. Van hen wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk 
Nederlands leren. Om dat leerproces vlot te laten verlopen, leren we het best meer over hoe 
het taalverwervingsproces van kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen 
verloopt. 'Taal leren' maakt duidelijk hoe taalverwerving in elkaar zit, hoe ons beeld van taal en 
onderwijs het leren van taal beïnvloedt en hoe je taal beter verwerft via interact ie in een 
leeromgeving waarin er (meertalig) geëxperimenteerd mag worden. Dit boek geeft daarbij het 
woord aan onderzoekers en leraren. Zij analyseren de studies naar taalverwerving, formuleren 
aanbevelingen voor beleidsmakers en reiken praktijkvoorbeelden en tips aan. 

FONS / [s.n.]. - [S.l.]: Die Keure, 2015. - 48 p. 
Doelgroep: 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar 13-14 
jaar 15-18 jaar  
URL: http://tijdschriftfons.be/  

Vindplaats Antwerpen: ro 6 fons ; Vindplaats Turnhout: 
ro 6 fons  

 
FONS is een tijdschrift voor alle Vlaamse leerkrachten Nederlands basis- en secundair. Het 
verschijnt twee keer per jaar en is ook digitaal te raadplegen. Het tijdschrift is voor iedereen 
die op zoek is naar activerende werkvormen en actuele lestips, maar ook voor wie op de hoogte 
wil blijven van de laatste trends in het onderzoek naar taal en onderwijs. Aan bod komen o.a.: 
literatuuronderwijs, differentiatie, evaluatie,...  

Ieders leer-kracht : binnenklasdifferentiatie in de praktijk / Struyven, 
Katrien; Coubergs, Catherine; Gheyssens, Esther; Engels, Nadine. - 
Leuven: Acco, 2015. - 163 p.. - ISBN: 978-94-6292-178-8: 26,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 iede ; handcollectie vormingsmedewerker  
Vindplaats Turnhout: ro 6 iede  

Leerverschillen zijn inherent aan elke klaspraktijk. Om positief om te gaan 
met deze verschillen binnen de klas en iedere leerling in de klas maximale 
leerkansen te bieden, is binnenklasdifferentiatie wenselijk. Ieders leer-
kracht wil een praktijkgericht handboek zijn dat concrete handvatten biedt 

om binnenklasdifferentiatie in te zetten in de klas.  

http://tijdschriftfons.be/
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Leren omgaan met diversiteit in de klas : het GOL(L)D-concept in de 
praktijk / Van de Putte, Inge; De Schauwer, Elisabeth. - Gent: Academia 
Press, 2018. - 326 p.. - ISBN: 978-94-014-4586-3: 29,99 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 lere |Vindplaats Turnhout: ro 6 lere  

Met een steeds diversere samenleving en inclusiemaatregelen zoals het 
M-decreet evolueren we meer en meer naar een onderwijspraktijk waarbij 
het zorgcontinuüm in iedere school terug te vinden is. Van de leerkracht 
wordt verwacht dat hij participatie van de gehele klasgroep garandeert. 

Daarom is een activerende ondersteuning nodig, zodat de leraar de regie van de concrete 
klaspraktijk in handen kan houden. Vanuit deze visie werd het ondersteuningsconcept GOL(L)D 
(Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit) ontwikkeld. Het boek 
biedt een theoretisch kader, maar tracht ook meer te zijn met een brede focus op 
implementatie en praktische casussen als startpunt voor leervragen. Het concept is gericht op 
ondersteuners, maar kan ook inzichten bieden voor de leerkracht zelf. Op de website 
docenten.academiapress.be kan je nog extra downloads bekomen mits registratie.  

De traumasensitieve school : een andere kijk op gedragsproblemen in de 
klas / Horeweg, Anton. - Houten: LannooCampus, 2018. - 349 p.. - ISBN: 
978-94-014-4288-6: 34,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 trau | Vindplaats Turnhout: ro 6 trau  

Er lopen op school veel getraumatiseerde kinderen rond. Hoe herken je 
hen? Hoe help je hen om te gaan met hun vaak overweldigende emoties 
en moeilijk gedrag? Hoe zorg je dat school een veilige omgeving voor 
getraumatiseerde kinderen wordt waar zij weer nieuwe positieve 
ervaringen opdoen? Dit boek biedt diepgaande kennis over de 

achtergrond van trauma en de gevolgen ervan op de ontwikkeling van het kinderbrein. De vele 
voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat 
leraren, begeleiders, zorgcoördinatoren en leidinggevenden kunnen gebruiken om de school 
en de klas traumasensitief te maken. Informatieve bijlagen zijn met een code in het boek van 
de website te downloaden.  

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  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: ro 6 watd | Vindplaats Turnhout: 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 
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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.  

Romeo en Julia : theater in eenvoudig Nederlands / Schoenaerts, Peter. - 
Vilvoorde: Uitgeverij Boeklyn, 2019. - 95 p.. - ISBN: 9781795185332: 16,04 
EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.9.2 rome  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.9.2 rome  

Deze versie van het bekende toneelstuk van William Shakespeare is 
geschreven voor anderstaligen die Nederlands leren. Met ongeveer 
duizend frequente woorden wordt het verhaal in eenvoudig Nederlands 

verteld. Deze bundel bevat ook lesmateriaal en taal- en toneelspelletjes voor in de NT2-klas.  
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Burgerschapsvorming op weg naar volwassenheid / Pauw, Leo. - 
Amsterdam: SWP, 2018. - 70 p.. - ISBN: 978-90-8850-878-3: 12,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.1 burg  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.1 burg  

In Nederland zijn basis- en secundaire scholen sinds 2006 wettelijk verplicht 
om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke, sociale en maatschappelijke 
vorming van hun leerlingen, kortweg samengevat met de term 
'burgerschapsvorming'. Een onderzoek in 2016 door de Inspectie en 
Onderwijsraad wijst uit dat vrijwel alle scholen voldoen aan de wettelijke 

opdracht maar is over het algemeen weinig positief over de kwaliteit van het 
burgerschapsonderwijs. Tegelijkertijd zijn er ook op veel plekken positieve ervaringen, zoals die 
opgedaan met het programma De Vreedzame School en de bijbehorende wijkaanpak, De 
Vreedzame Wijk, waarmee samen met alle andere opvoeders in de wijk de op school verworven 
burgerschapscompetenties in andere contexten worden versterkt. Wat maakt het zo lastig om 
voortgang te boeken met burgerschapsonderwijs in Nederland? En wat kunnen we leren van 
die positieve ervaringen? Hoe moet dat eigenlijk, burgerschapsonderwijs? In dit essay wordt 
een antwoord gezocht op die vragen én wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de 
toekomst.  

Op weg naar actief burgerschap : een selectie instigerende romans voor 
16-plussers / Cammaert, Martine; Marissen, Marina. - Antwerpen: 
Leesweb vzw, 2018. - 22 p. 
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.4 opwe  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.4 opwe  

Selectie voor jongeren van een aantal romans rond uiteenlopende 
aspecten van samenleven die aandacht vragen, conflicten oproepen en 
uitdagen tot nadenken over. Aan bod komen onder meer: actuele 

maatschappelijke uitdagingen, diversiteit, asielzoekers, omgaan met conflicten, inclusiviteit, 
milieu, media, burgerzin, machtsmisbruik, familiaal geweld, #metoo, vrouwenrechten, school 
samen maken, racisme, black lives matter.  

Anne Frank basispakket : Anne Frank krant 2018, themaspel Rechten in 
Kaart!? / Anne Frank Stichting. - Amsterdam: Anne Frank Stichting, 
2018. - docentenhandleiding, 10 krantjes, kinderrechtenspel: 29,90 
EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 2.3 anne  
Vindplaats Turnhout: WBE 2.3 anne  

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens werd aangenomen door de VN. Dat was een 

concrete poging om lessen te trekken uit de gruwelijke geschiedenis van de Tweede 
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Wereldoorlog. Je verzetten tegen onrecht en opkomen voor anderen vormen de rode draad 
door de Anne Frank Krant van 2018. De krant bevat het levensverhaal van Anne Frank; een 
basisartikel met een accent op verzet; een artikel over de aanslag door een verzetsgroep in 
1943 op het bevolkingsregister in Amsterdam; informatie over de UVRM en navolgende 
verdragen rond mensen- en kinderrechten; een aantal voorbeelden van kinderen die in 
Nederland opkomen voor andere kinderen. Met het spel Rechten in kaart krijgen leerlingen 
meer inzicht in kinderrechten en het feit dat er ook in hun eigen omgeving het een en ander 
aan schort.  

Anne Frank krant 2019 / [s.n.]. - Amsterdam: Anne Frank Stichting, 2019. - 
docentenhandleiding (4 p.), 30 x krant (16 p.): 49,95 EUR (incl. pakket 
Annes wereld)  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/31/anne-frank-
krant-2019/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 anne  
Vindplaats Turnhout: WBE 3.5 anne  

In 2019 zou Anne Frank 90 jaar zijn geworden. In dit lesmateriaal voor de 
3e graad lager onderwijs wordt hier aandacht aan besteed door terug te grijpen op haar 
persoonlijke verhaal en stil te staan bij de betekenis ervan voor leerlingen van nu. De krant 
vormt de basis van het pakket en bestaat uit 16 pagina's vol beeld en verhalende teksten. 
Leerlingen beantwoorden vragen in een klein dagboekje in de krant. In de handleiding vind je 
verdiepingsvragen voor in de klas. Bij de krant kun je gebruik maken van een ondersteunende 
digitale presentatie met extra foto's en links naar filmpjes van ooggetuigen. Voor elke twee 
pagina's in de krant is er een corresponderende slide.  

Annes wereld : duik de geschiedenis in en ga op onderzoek 
uit / [s.n.]. - Amsterdam: Anne Frank Stichting, 2019. - doos 
met handleiding; 6 3D-objecten (15 delen); zes pakketten 
(stappenplan, 7 opdrachtkaarten, kartonnen 
overzichtsbord): 14,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.5 anne | Vindplaats 
Turnhout: WBE 3.5 anne  

Het verdiepingsmateriaal Annes Wereld daagt leerlingen uit 
om onderzoekend te leren. Aan de hand van verschillende bronnen onderzoeken ze per groep 
een periode uit het leven van Anne Frank. Een stappenplan helpt hen verder op weg. De 
opdrachten zijn gevarieerd en worden in overleg verdeeld op basis van de interesses en 
voorkeuren. Aan het einde van hun zoektocht presenteren de groepjes hun bevindingen aan 
elkaar. Geschikt voor 2e en 3e graad basisonderwijs.  
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Wonderwijze media / Van Hoecke, Laure. - Brussel: Politeia, 2017. - 
174 p.. - ISBN: 978-2-509-03027-6: 27,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 4.1 (w)o  
Vindplaats Turnhout: WBE 4.1 (w)o  

Dit boek biedt een stappenplan voor het uitwerken van een mediawijs 
beleid op school. Bovendien bevat het de nodige onderwijskaders en 
een mediawijs competentiemodel om dit plan aan op te hangen. Per 
mediawijs (sub)thema vindt je ook achtergrondinformatie, 

getuigenissen, tools en organisaties die je verder kunnen helpen.  

Brown girl magic : een boek voor, door en over bruine meisjes / Hermans, 
Dalilla; Ramos, Fatinha. - Antwerpen: Davidsfonds /Infodok, 2018. - [36] p.. 
- ISBN: 978-90-5908-937-2: 15,99 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 brow | Vindplaats Turnhout: WBE 5.1 
brow  

Tweetalig (Nederlands en Engels) prentenboek op rijm met 
sprookjesachtige, warmgekleurde tekeningen over bruine meisjes in een 

witte wereld. Noen komt verdrietig en boos thuis van school omdat iemand haar uitlachte om 
haar krullen en huidskleur. Hij had gezegd dat ze maar weg moest. Maar Noen wil helemaal 
niet weg. En dat hoeft ook niet, zegt haar zusje Maan, want Noen is prima zoals ze is. Meer nog, 
ze is MAGISCH. Brown Girl Magic draagt bij aan een betere representatie van donkere meisjes 
in het Westen.  

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.  
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Samenleren op een superdiverse school / Goedhart, Ria. - Amsterdam: 
SWP, 2018. - 175 p.. - ISBN: 978-90-8850-814-1: 28,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 same | Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 
same  

Dit studieboek wil leraren, gedragsspecialisten, intern begeleiders en 
directieleden ondersteunen bij hun visievorming en bij de dagelijkse 
onderwijspraktijk op een (basis)school waar vele culturen samenkomen. 
Het is verdeeld in twee delen. In het eerste theoretische deel wordt 
superdiversiteit gedefinieerd en beschreven wat dat betekent voor de visie 

op onderwijs. De auteur beschrijft een aantal aspecten die van belang zijn op zo'n school: 
identiteitsontwikkeling, voeren van dialogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en samenleren. 
De focus ligt op de benodigde competenties van de leerkrachten. In het tweede deel volgen de 
praktijkervaringen van kleuterjuf Sofie die lesgeeft op een superdiverse school. Deze worden 
beschreven aan de hand van illustratieve verhalen over zes nieuwkomers.  

 

VertELKAARten tradities en rituelen : 
vertelkaartenbundel voor ontmoeting en 
taalontwikkeling / Vanvroegervoorlater.nl. - Utrecht: 
Taal Doet Meer, 2018. - kaart met uitleg, 11 
vertelkaarten, invulkaart 
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 vert ; TAAL 5.7 vert  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.7 vert  

Deze bundel bevat 11 kaarten waarop verhalen staan over tradities en rituelen, zelf verwoord 
en geïllustreerd door mensen uit verschillende windstreken. Bij elk verhaal worden 
gesprekstips gegeven en moeilijke woorden verklaard. De bundel is ontwikkeld om op een 
laagdrempelige manier ontmoetingen te creëren en met elkaar in gesprek te gaan, met je 
buren, je collega's, in een taalcafé of in een taalles. Om op die manier al pratend meer over 
elkaar te weten te komen en de Nederlandse taal te oefenen. De lege kaart kan gebruikt 
worden om zelf een verhaal over een traditie of ritueel te delen in woord en beeld.  

Bedtijd / Schimel, Lawrence; Braslina, Elina; Pas, Johanna. - 
Antwerpen: Kartonnen dozen, 2018. - [16] p.. - ISBN: 978-94-
90952-27-3: 9,95 EUR  
Doelgroep: 0-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 bedt |Vindplaats Turnhout: 
WBE 5.3.2 bedt   

Prentenboekje voor de allerkleinsten over een meisje met twee 
papa's. Het is bedtijd maar hond wil nog spelen...  
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Klaarwakker / Schimel, Lawrence; Braslina, Elina; Pas, Johanna. - 
Antwerpen: Kartonnen dozen, 2018. - [16] p.. - ISBN: 978-94-
90952-26-6: 9,95 EUR  
Doelgroep: 0-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 klaa | Vindplaats Turnhout: 
WBE 5.3.2 klaa  

Prentenboek voor de allerkleinsten over een gezin met twee 
mama's. Het jongetje en de poes zijn vroeger wakker dan de 

anderen, en ze hebben honger...  

Stille stemmen : wanneer liefhebben of jezelf zijn niet vanzelfsprekend is 
/ Van Kerckem, Klaartje. - Brussel: Merhaba vzw, 2016. - 39 p. 
Doelgroep: Volwassenen 15-16 jaar 17-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 3.2 stil ; WBE 5.3.4 stil  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 stil  

 
De verhalenbundel Stille Stemmen bundelt getuigenissen van holebi's en 
transgenders met een migratie-achtergrond en hun ouders. Hiermee wil 
Merhaba die stemmen de aandacht geven die ze verdienen en een 

genuanceerd beeld schetsen van de problematiek. De brochure is bedoeld voor alle 
geïnteresseerden, maar wil ook hulpverleners een beter beeld geven van de leefwereld van 
mensen uit deze doelgroep, en van de manieren waarop zij zelf omgaan met uitdagingen.  

Yanti : over de reis van haar leven / Frateur, Haryanti; Van Praag, Marie. 
- [Ekeren]: Studio Sesam, 2018. - 43 p.. - ISBN: 978-94-92784-03-2: 
12,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.2 yant | Vindplaats Turnhout: WBE 
5.3.2 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.  
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Gender op school : leidraad voor een genderinclusieve 
leeromgeving / Halimi, Myriam; Declercq, Saray; Consuegra, Els. - 
Brussel: Politeia, 2017. - 60 p. + bladwijzer genderkoek. - ISBN: 
978-2-509-03129-7: 24,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 gend  
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.4 gend  

'Gender op school' geeft een beknopt overzicht van de centrale 
concepten om over gender te praten aan de hand van het 

genderkoek-model dat werd ontwikkeld door çavaria. Aan deze centrale concepten koppelen 
de auteurs steeds de impact van gender binnen de school en factsheets met cijfers die de 
genderdiversiteit op school illustreren. Screeningtools worden besproken om de huidige stand 
van zaken in jouw school onder de loep te nemen. Daarnaast worden er acties op school- en 
klasniveau besproken om te werken aan een meer genderinclusieve leeromgeving. Ten slotte 
verwijst het boek je ook door naar relevante organisaties, lespakketten en websites om je 
onderzoek naar genderinclusief onderwijs na het lezen van dit boek voort te zetten. Het boek 
geeft je de nodige handvatten om zelf aan een genderinclusieve leeromgeving te werken. 

Marie Curie / Lloret Blackburn, Victor; Coronado, Ángel; Roca, Oriol. - 
[Mechelen]: Baeckens Books, 2018. - boek [32] p., lesbrief [8] p.. - 
(Kleine helden). - ISBN: 978-90-5924-528-0: 12,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-marie-
curie/  

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 mari | Vindplaats Turnhout: WBE 
5.3.4 mari  

Prentenboek uit de reeks Kleine helden voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Deze reeks inspireert 
kinderen om hun dromen na te jagen en hun toekomst in eigen handen te nemen. Dit  boek 
gaat over Marie Curie en het thema wetenschappen. Naast het levensverhaal van Marie Curie, 
bevat het boek een tijdslijn, vragen en een verklarende woordenlijst. Online vind je een 
bijbehorende lesbrief met opdrachten en een ganzenbordspel.  

Wereldvrouwen : 50 vrouwen en meisjes die het verschil maakten / 
Halligan, Katherine; Walsh, Sarah. - Haarlem: Gottmer, 2018. - 112 p.. 
- ISBN: 978-90-257-7023-5: 18,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.4 were |Vindplaats Turnhout: WBE 
5.3.4 were  

In deze geïllustreerde bundel maak je kennis met 50 vrouwen en 
meisjes uit de wereldgeschiedenis die met hun visie, moed en hoop de 
wereld voorgoed hebben veranderd. Bekende én minder bekende 

vrouwen, van Hats jepsoet tot Malala Yousafsai, vertellen hun levensverhaal. Met mooie 
portretten, zeldzame archieffoto's en inspirerende quotes.  

https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-marie-curie/
https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-marie-curie/
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Rivieren : een reis langs zeeën, meren en rivieren / Goes, Peter. - Tielt: 
Lannoo, 2018. - 74 p.. - ISBN: 978-94-014-5015-7: 24,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.1 rivi |Vindplaats Turnhout: WBE 6.1 rivi  

In dit grote prentenboek vaar je de wereld rond over de rivieren op de 
verschillende continenten. Van de Nijl tot de Amazone, van de 
Mekongdelta tot de Mississippi en van de Donau tot de Thames. De zeeën 
en de oceanen worden ook aangegeven. Er zijn ook diverse illustraties 
van dieren, gebouwen, landschapselementen ... met daarnaast korte 

opmerkingen. De informatie is meestal gekoppeld aan de rivier(en): stukjes uit sagen, 
geschiedenis, milieuaspecten en nog veel meer.  

Damiaanactie : educatief pakket 2019 / Damiaanactie. - 
Brussel: Damiaanactie, 2019. - 17 vertelplaten; 
handleiding (60 p.), dvd, 3 lesfiches 
Doelgroep: 5-14 jaar  
 

 

 

URL: https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2019 

Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 NGA dami |Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.1 NGA dami  

Met dit lespakket maken leerlingen kennis met de werking van Damiaanactie en leren ze over 
het belang van de toegang tot gezondheidszorg en het land Nigeria. Bij de jongste leerlingen 
(1e graad lager onderwijs) gebeurt dit aan de hand van het geïllustreerde verhaal 'Joachim 
wordt dokter'. Vanaf het 3e leerjaar t/m de eerste graad van het secundair onderwijs bekijken 
leerlingen een reportage van 10 min. over het dagelijkse leven van patiënten met lepra en tbc. 
De lesfiches bevatten opdrachten bij het kamishibaiverhaal en bij de film. De 
leerkrachtenbundel biedt uitgebreide achtergrondinformatie over Nigeria, de ziektes lepra en 
tuberculose, Damiaanactie en de link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In het 
tweede deel van de bundel lees je hoe je met jouw leerlingen aan de slag gaat. Het pedagogisch 
pakket kan gebruikt worden in de lessen Nederlands, filosofie, godsdienst of moraal. De 
leerdoelstellingen staan op de website.  

E Ku Ise! Goed gedaan! lespakket Damiaanactie 2018 
/ Damiaanactie. - Brussel: Damiaanactie, 2018. - 
handleiding (60 p.), dvd, 3 lesfiches 
Doelgroep: 9-14 jaar  
URL: 

https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018 

https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2019
https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018
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Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.1 NGA ekui | Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.1 NGA ekui 

 Met dit lespakket maken leerlingen kennis met de werking van Damiaanactie en leren ze over 
het belang van de toegang tot gezondheidszorg en het land Nigeria. De leerkrachtenbundel 
bevat uitgebreide achtergrondinformatie over Nigeria, de ziektes lepra en tuberculose, 
Damiaanactie en de link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De film 'E ku isé' 
dompelt je onder in het dagelijkse leven van Bukola, een tbc-patiënte, en Wasiu, van wie beide 
ouders lepra hebben. In de lesfiches staan opdrachten bij de film voor leerlingen van het 3e 
t/m 6e leerjaar en de 1e graad secundair onderwijs. In het tweede deel van de handleiding vind 
je uitleg over hoe je leerlingen aan de slag gaat en oplossingen bij de lesfiches. Het pedagogisch 
pakket kan gebruikt worden in de lessen Nederlands, filosofie, godsdienst of moraal. De 
leerdoelstellingen staan op de website.  

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+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 CHN door | Vindplaats Turnhout: 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. 

  

Mahatma Gandhi / Alonso, Javier; Coronado, Ángel; Roca, Oriol. - 
[Mechelen]: Baeckens Books, 2018. - boek [32] p., lesbrief [8] p.. - 
(Kleine helden). - ISBN: 978-90-5924-526-6: 12,95 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
URL: https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-mahatma-
gandhi/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IND maha | Vindplaats Turnhout: 
WBE 6.2.2 IND maha  

 
Prentenboek uit de reeks Kleine helden voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Deze reeks inspireert 
kinderen om hun dromen na te jagen en hun toekomst in eigen handen te nemen. Dit boek 
gaat over Mahatma Gandhi en het thema geweldloos verzet. Naast het levensverhaal van 
Mahatma Gandhi, bevat het boek een tijdslijn en verwerkingsvragen. Online vind je een 
bijbehorende lesbrief met opdrachten en een ganzenbordspel.  

https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-mahatma-gandhi/
https://baeckensbooks.com/catalogus/kleine-helden-mahatma-gandhi/
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Kamila in Guatemala : fotoset en handleiding voor 
kleuters en eerste leerjaar / [s.n.]. - Brussel: Studio 
Globo, 2019. - 10 A3 vertelplaten, handleiding (47 
p.) 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.3 GTM kami | 
Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.3 GTM kami  

 
Aan de hand van 10 A3-foto's, een bijbehorend 

verhaal en een handleiding met lessuggesties kan je kleuters en leerlingen uit de eerste graad 
lager onderwijs laten kennismaken met Kamila en de campagne van Broederlijk Delen. Kamila, 
een Guatemalteeks meisje van vier jaar, vindt op een dag een boek dat ze niet kan lezen. In 
haar zoektocht naar iemand die het boek kan voorlezen, neemt ze ons mee doorheen het 
Guatemalteekse plattelandsleven. Je leert haar mama, zussen, opa en leefomgeving beter 
kennen. Via herkenbare situaties en gevoelens die aansluiten bij de leefwereld van jonge 
kinderen, wordt een gevoel van verbondenheid gestimuleerd. Op die manier werk je aan de 
ontwikkeling van een houding van empathie, respect en openheid.  

Het onwijs grote filosofie doeboek / Wassenberg, Sabine. - Utrecht: 
Filosofie Magazine, 2018. - 100 p.. - ISBN: 978-90-8571-630-3: 12,50 
EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.7 onwi | Vindplaats Turnhout: WBE 7.7 
onwi  

Met dit gevarieerde doeboek kunnen kinderen vanaf 8 jaar op een 
speelse manier kennismaken met filosofie. Het bevat uitleg over wat 
filosofie is, weetjes, puzzels, spelletjes, raadsels, gedachte-

experimenten en creatieve opdrachten over uiteenlopende onderwerpen: robots, de tijd, goed 
of slecht, voelen en denken, leven en dood, goden en godsdiensten, nationaliteit ...  

Feest je mee? : lees- en werkboek over belangrijke feestdagen in België / 
Van Kelecom, Koen. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 2018. - 51 
p.. - ISBN: 978-90-8696-351-5: 17,50 EUR  
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 fees | Vindplaats Turnhout: WBE 7.8 
fees  

In 'Feest je mee?' lees je 22 verhalen in makkelijke taal over feestdagen en 
over vakantiedagen in Vlaanderen en België. Bij elk hoofdstuk zijn er 

vragen die helpen om alles nog beter te begrijpen. Er staat ook telkens een weblink bij. Daar 
vind je nog meer info én een filmpje over die feestdag.  
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Iedereen feest : jaarkalender 2019 / Vrints, Johan; 
Dehennin, Stephanie. - Brussel: Orbit vzw, 2018. - 
kalender, veelv. pag.. - (feesten met de buren): 10,00 
EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 7.8 iede | Vindplaats 
Turnhout: WBE 7.8 iede  

De jaarkalender Iedereen Feest! geeft een overzicht van 
alle feestdagen in diverse culturen en godsdiensten. Bij 

elk feest is aangeven wat de betekenis ervan is. Handig om je interlevensbeschouwelijke 
competenties te versterken. Bruikbaar om bruggen te bouwen en verbindend aan de slag te 
gaan in onze superdiverse samenleving. De feestdagen kunnen in bepaalde gevallen nog één 
of twee dagen afwijken van de aangegeven kalenderdag. Veel religies bepalen hun feestdagen 
immers aan de hand van de maanstand. Dit brengt mee dat hetzelfde feest soms met een dag 
verschil gevierd wordt door gemeenschappen uit verschillende landen.  

Onze rijkdom / Van Cauwenberghe, Hans. - 
Antwerpen: Recht-Op vzw, 2011. - cd 
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 onze | Vindplaats 
Turnhout: WBE 8.2 onze  

Deze cd bevat 11 ontroerende liedjes over armoede. 
De cd is het resultaat van het project 'Onze rijkdom' 
waarin trio Hans en de vzw Recht-Op, een Antwerpse 
vereniging waar armen het woord nemen, 

samenwerkten om het thema armoede op een positieve manier naar buiten te brengen. De 
strofes en refreinen ontstonden op basis van gesprekken met de 12 deelnemers aan het 
project. Elk nummer gaat over een thema dat ze zelf hebben aangebracht. Hun koor wordt 
ondersteund door de zangers van trio Hans en een combo van piano, klassieke gitaar en bas. 
De teksten staan in het boekje bij de cd.  

 

Soumaya en haar gekke uitvindingen : 
kamishibaiverhaal + lespakket 1e en 2e graad / 
Damiaanactie. - Brussel: Damiaanactie, 2018. - 
kamishibaiverhaal (19 p.), lesfiche A (3 p.), 
handleiding (60 p.) 
Doelgroep: 5-10 jaar  
 

URL: https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018 

Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 soum | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 soum  

 
Aan de hand van het kamishibaiverhaal over Soumaya en haar broer Eli neem je je leerlingen 

https://www.damiaanactie.be/doelgroep/leerkrachten/educatief-pakket-2018
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(6 - 10 jaar) mee naar Nigeria. Hun verblijf wordt verlengd met enkele educatieve oefeningen 
in de lesfiche. Zo leren ze meer bij over het belang van de toegang tot gezondheidszorg en het 
land Nigeria. De leerkrachtenbundel bevat uitgebreide achtergrondinformatie over Nigeria, de 
ziektes lepra en tuberculose, de werking van Damiaanactie en de link met de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. In het tweede deel van de bundel vind je een gebruiksaanwijzing 
voor de kamishibai en oplossingen bij de lesfiche. Als je het verhaal niet zelf wilt vertellen, kan 
je de online podcast met de door Lien Van De Kelder ingesproken versie downloaden. Het 
pedagogisch pakket kan gebruikt worden in de lessen Nederlands, filosofie, godsdienst of 
moraal. De leerdoelstellingen staan op de website.  

Van alfa tot omega 3 : spel in het kader van de campagne '1 op 5 loopt 
school in de buitenbaan' van Samen tegen armoede 2018 / Speltincx, 
Veerle. - Antwerpen: Spoor Zes, 2018. - 35 p.: 6,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
 

 

 

URL: 
https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/van_alfa_tot_omega3.pdf 

Vindplaats Antwerpen: WBE 8.2 vana | Vindplaats Turnhout: WBE 8.2 vana  

De spelers van dit spel voor 12- tot 18-jarigen maken kennis met verschillende elementen in 
het onderwijs die het moeilijker maken voor jongeren in kansarmoede. Twee ploegen 
doorlopen een schoolloopbaan met een bepaald budget en proberen aan het einde ervan 
zoveel mogelijk toekomstdromen en diploma's te kopen. Sommige deelnemers krijgen door 
lottrekking de rol van 'leerling in kansarmoede' toebedeeld. Het spel werd gemaakt voor de 
jeugdbeweging maar met enkele aanpassingen kan je het ook in de klas spelen. Je kan het spel 
aankopen, downloaden en natuurlijk ook ontlenen in docAtlas.  

Steen voor steen : een familie op de vlucht / Ruurs, 
Margriet; Badr, Nizar Ali; Jansen, Linda. - Utrecht: 
Uitgeverij Callenbach, 2017. - [28] p.. - ISBN: 978-90-435-
2894-8: 12,99 EUR  
Doelgroep: 9-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 stee | Vindplaats 
Turnhout: WBE 8.4 stee  

'Steen voor steen' vertelt het verhaal van een familie op 
de vlucht vanuit een kinderperspectief. Het verhaal werd geschreven in eenvoudige, 
poëtische bewoordingen (Nederlands - Arabisch) en is geïllustreerd met kunstwerken van 
kiezelstenen, gemaakt door een Syrische kunstenaar.  

https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/van_alfa_tot_omega3.pdf
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Wat je toekom(s)t! Jongerenspel / Sleven, Sarah. - Antwerpen: Spoor Zes 
| Chirojeugd Vlaanderen vzw, 2019. - 47 p.: 6,00 EUR  
Doelgroep: 11-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 watj |Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 
watj  

 
Doorheen dit spel maken de deelnemers kennis met de 17 Duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals). 

Het spelterrein wordt omgevormd tot een levensgroot spelbord. De deelnemers strijden om 
het grootste aantal SDG's te verzamelen en komen zo meer over deze doelstellingen te weten. 
Ze denken na over concrete acties die ze als jeugdbeweging kunnen doen om samen aan deze 
doelstellingen te werken. Uitgewerkt voor jeugdbewegingen, maar kan ook op school gespeeld 
worden. Het spel kan gespeeld worden met 6 tot 25 personen en duurt 2 tot 3 uur.  

Palmen op de Noordpool : het grote verhaal van klimaatverandering / 
ter Horst, Marc; Panders, Wendy. - Haarlem: Gottmer, 2018. - 183 p.. 
- ISBN: 978-90-257-6817-1: 19,99 EUR  
Doelgroep: 9-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.3 palm | Vindplaats Turnhout: WBE 
9.2.3 palm  

 
Op een aantrekkelijke en humoristische manier vertelt dit boek het 
volledige verhaal van de klimaatverandering. Vanaf de vroege 

geschiedenis van het klimaat, waarin de ontwikkeling van de aarde, miljarden jaren geleden, 
wordt besproken tot aan nieuwe, duurzame manieren om energie op te wekken. Het boek is 
opgebouwd uit 10 hoofdstukken. Met in het begin van elk hoofdstuk een opsomming van wat 
je in het hoofdstuk kunt lezen. Het boek geeft ook een overzicht van dingen die kinderen zelf 
kunnen doen om klimaatverandering te vertragen en eindigt met een grappige en tegelijk 
pijnlijke klimaatbingo, waarin je gevolgen en maatregelen kunt aankruisen zodra ze gebeuren 
(zoals: 'Donald Trump snapt het verschil tussen weer en klimaat' en 'Kiribati onder water'). In 
het onderwijs is het boek perfect te gebruiken als bron in een project over milieu & 
duurzaamheid.  
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