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TO-TAAL: een evenwichtig taalaanbod in de kleuterklas / 
Vanhooreweghe, Liesbeth; Vercruysse, Vanessa. - Averbode: Altiora 
Averbode, 2015. - 119 p.. - ISBN: 978-90-317-3972-1: 79,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.1 tota  |  Vindplaats Turnhout: TAAL 
1.2.1 tota  

 
De map structureert het leerplan op een duidelijke manier en biedt 

ondersteuning bij taalontwikkeling in het realiseren van alle doelen binnen alle leerdomeinen. 
Aan bod komen: communicatieve, schrijfstrategische en spreektechnische vaardigheden, niet-
talige boodschappen, talige boodschappen, taalsysteem en taalbeschouwing. TO-TAAL is ook 
een hulpmiddel om taal te observeren bij kleuters. De nadruk ligt niet op het theoretische 
maar op het praktische. Geschikt van jongste naar oudste kleuters. Met aandacht voor 
differentiatie: ook geschikt voor taalzwakke en anderstalige kleuters. De voorgestelde 
activiteiten vormen een ideale basis om met uw kleuters aan de slag te gaan. Daarnaast is er 
voldoende ruimte om creatief in te spelen op wat de kleuters zelf aanbrengen. Opgebouwd 
aan de hand van acht rubrieken: - Essentie taal - Spreektechnische vaardigheden - 
Communicatieve vaardigheden - Schrijfstrategische vaardigheden - Niet-talige boodschappen 

- Talige boodschappen - Taalsysteem - Taalbeschouwing  

Alphabuild: letter building set / [s.n.]. - Dayton: Kid O Toys, 2015.. - ISBN: 
843583003897 
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.2 alph  

 
Met deze 20 stevige magnetische blokken kan je verschillende letters van het alfabet vormen. 
Je kan er ook verschillende vrije vormen mee maken.  

Bij boer Jan / Wiersema, Marianne; Slegers, Liesbet. - Averbode: Altiora, 
2014. - [14] p.. - ISBN: 978-90-317-3906-6: 24,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 lees  |     Vindplaats Turnhout: 
TAAL 1.5.5 lees  
 
Een haan, een kip, een hond, een kat ... Weet je wat ik het liefste had? Ja, 
jaaa! Een cavia! Met de verhalen en versjes in de voorleesboeken van 
Lees je mee? werkt u aan de taalontwikkeling van uw kleuters. In dit boek 

komt het thema 'dieren' aan bod.  
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Gezond ontbijt / Ollivier, Reina; Vandervoort, Carl. - Averbode: Altiora, 
2014. - 29 p.. - ISBN: 978-90-317-3908-0: 19,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 lees  |    Vindplaats Turnhout: 
TAAL 1.5.5 lees 
  
Nellie en Cezar hebben zin in een gezond ontbijt. Maar om al dat lekkers 
te kunnen klaarmaken, moeten ze eerst met de fiets naar de bakker en 
de groenteboer. Het wordt een gezonde start van de dag! In dit boek 

komt het thema 'voeding' aan bod.  

Goed verstopt! / Wiersema, Marianne; Bawin, Marie-Aline. - Averbode: 
Averbode, 2014. - 12 p.. - ISBN: 9789031739073: 24,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 lees |   Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.5 
lees  
 
Waar is Youssef, waar is Max? Fien telt van 1, 2, 3 tot 10! In de keuken? In 
de garage? Papa, heb jij ze soms gezien? Met de verhalen en versjes in de 
voorleesboeken van Lees je mee? werkt u aan de taalontwikkeling van uw 

kleuters. In dit boek komt het thema 'wonen' aan bod.  

Sam en Selma / Ollivier, Reina; Krijger, Marjolein. - Averbode: Uitgeverij 
Averbode, 2014. - 29 p.. - ISBN: 978-90-317-3909-7: 7,40 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 lees  | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 1.5.5 lees  
 
De klas van Sam en Selma gaat op medisch onderzoek. De dokter en de 
verpleegster controleren elk stukje van hun lichaam: de ogen, de oren, 
de lengte, het gewicht. Ze slaan zelfs met een hamertje op de knie! Dan 

zijn Sam en Selma helemaal goedgekeurd. In dit voorleesboek komt het thema 'mijn lichaam' 
aan bod.  
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De jongen en de bal : verhaal uit Turkije / Ahmet; Gören, Mert; 
Schelfhout, Marlies. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. - 
(Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.12.2 verh  

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 
Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een jongen die heel graag een mooie 

rode bal wil hebben maar daar niet genoeg geld voor heeft... Hij doet allerlei klusjes in huis en 
presenteert zijn mama de rekening. Zij zet haar zoon op zijn plaats: klusjes doen in huis doe je 
uit liefde, en niet voor geld... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Turks en 
Nederlands.  

 

De tijger : verhaal uit Irak / Sahm; familie Azizi; Van den Branden, 
Nykita. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. - (Verhalen uit 
alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 2.12.2 verh  

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 
Sint Niklaas. Het verhaal gaat over Aran, een jongen die erg verliefd is 
op Lina. Hij wil graag met haar trouwen maar heeft geen geld. Hij 

trekt de wereld rond, op zoek naar rijkdom. Een herder vertelt hem over een grot vol goud. 
Aran gaat op zoek naar deze grot... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Arabisch en 
Nederlands.  

 

De witte rat: verhaal uit Frankrijk / Zara en Luiza; Standaert, Musa en 
Charlotte; Thuy, Elias. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 2018. - 24 p.. 
- (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.12.2 verh  

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 
Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een koningspaar dat geen kinderen 

heeft en een kleine witte rat adopteert. Aan een tovenaar vragen ze of hij de rat in een echte 
prinses kan omtoveren. Dat kan. Maar diep vanbinnen blijft de prinses een rat... Het verhaal 
werd in twee talen opgeschreven: Frans en Nederlands.  
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Het Groene Konijntje : verhaal uit Mexico / Abigail; Maldonado - 
Marin, Luz en Marcia; Thuy, Elias. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 
2018. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: 
TAAL 2.12.2 verh 

Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 
Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een strenge koning die zijn 
ongehoorzame zonen in konijntjes verandert. De jongste zoon, het 

groene konijn, is nieuwsgierig naar de wereld buiten het paleis en gaat op ontdekking... Het 
verhaal werd in twee talen opgeschreven: Spaans en Nederlands.  

 

Mijn trouwe Juan : verhaal uit Spanje / Kawtar en Salma; Maldonado - 
Marin, Luz en Marcia; Schepens, Luna. - Sint Niklaas: OKAN Sint 
Niklaas, 2018. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+ 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.12.2 verh 

 Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 
Sint Niklaas. Het verhaal gaat over een heel trouwe dienaar die alles 

over heeft voor het geluk van zijn koning... Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: 
Spaans en Nederlands.  

 

Wie van de drie? : verhaal uit Georgiê / Muradov, Ana; Muradov, 
Shamil; Van den Branden, Nykita. - Sint Niklaas: OKAN Sint Niklaas, 
2018. - 24 p.. - (Verhalen uit alle windhoeken) 
Doelgroep: 11+Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 verh | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 2.12.2 verh 
  
Dit verhaal is één van de zeven meertalige prentenboeken van OKAN 
Sint Niklaas. Het verhaal gaat over drie mannen die verliefd worden 
op dezelfde vrouw. Als drie mannen dingen naar de hand van één 

vrouw.... kiest zij voor iemand anders. Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: 
Georgisch en Nederlands.  
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De Taalkanjers Zorg: Taalmonsters 1 tot 8/ Dauw, Ann; 
Gyselinck, Jasmina; Meganck, Ellen; et al.. - Mechelen: 
plantyn, 2018. - 618 p.. - (De Taalkanjers Zorg: 
Taalmonsters 1-13): 149,00 EUR  per map 
Doelgroep:6-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.1 taal | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 2.2.1 taal  
 

 
De Taalkanjers Schoolzorg vormen een methode-onafhankelijke taaloplossing. Deze 13-delige 
schoolzorgmappenreeks bevat de leerstof vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar: 
alle minimumdoelen die leerlingen moeten verwerven om op het einde van de lagere school 
een getuigschrift te behalen. Deze mappenreeks is ideaal als remediëringsmateriaal voor 
leerlingen die als extra ondersteuning even een stapje terug moeten zetten voor een bepaald 
vakonderdeel (Uitbreiding van de zorg). Uiteraard staat het opnieuw aansluiting vinden bij het 
klasaanbod hier centraal. Je kan selecteren uit de verschillende domeinen, om zo een 
individueel taaltraject op te stellen op maat van elk kind (IAC). De Taalkanjers Zorg bestaat uit 
13 mappen. Deze zijn niet leerjaar- maar leerdoelgebonden. Je gaat als leerkracht binnen de 
mappen op zoek naar het materiaal dat qua niveau het best aansluit bij je leerling. De 
moeilijkheidsgraad wordt stapsgewijs verhoogd. De vaste structuur van de prikkelarme 
werkbladen helpt leerlingen zelfstandig te werken. Elke les begint met een onthoudkader, een 
doe-kader en inoefen- en toepassingsopdrachten.Vanaf map 2 t.e.m. map 13 worden de 
minimumdoelen taal van de lagere school verder geoefend. Elke map bevat lessen uit de zes 
verschillende domeinen van taal: luisteren, spreken, lezen, schrijven, spelling en 
taalbeschouwing. Doorheen de mappen blijven we het leesplezier bij kinderen motiveren. Het 
niveau wordt map per map opgebouwd.In map 2 en map 3 staan geen hoofdletters, omdat 
deze lessen gebruikt zullen worden voor leerlingen bij wie het leesniveau nog heel laag ligt. 
Vanaf map 4 staan er wel hoofdletters. Vanaf deze map worden de leesteksten en instructies 
ook iets moeilijker. De lessen zitten geordend per domein, maar het is niet de bedoeling om de 
lessen chronologisch te doorlopen. Je kiest als leerkracht zelf welke lessen op welk moment 
aan bod komen. Probeer indien mogelijk het lesonderwerp van het IAC of van de remediëring 
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de leerstof die je op dat moment aan de klasgroep 
aanbiedt. Bij elke map zit een cd met luisterfragmenten waarop zowel de instructies als de 
concrete opdrachten staan.  
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Nog meer Hotel Hallo werkboek: Nederlandse woordenschat voor 
anderstalige kinderen / Koelewijn, Kim. - Amsterdam: Boom, 2017. - 115 
p.. - ISBN: 9789058758606: 19,90 EUR  
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: http://hotelhallo.nl  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 hote |  Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.2.2 hote  
 

 
De opzet van Nog meer Hotel Hallo is een aanvulling op het woordenschatpakket Hotel Hallo . 
Het is gericht op kinderen van 5-11 jaar die op beginnersniveau bezig zijn met het leren van 
Nederlands. De kinderen breiden met dit boek hun woordenschat verder uit aan de hand van 
verschillende motiverende oefenvormen en vrolijke thema's, zoals feest, dieren, gevoelens en 
sprookjes. Nog meer Hotel Hallo bevat naast verhalen, liedjes en oefeningen ook gedichten.  

 

Op zoek in een boek / Wille, Riet; Pottie, Marjolein. - Wielsbeke: De 
Eenhoorn, 2018. - [24] p.. - ISBN: 978-94-6291-303-5: 14,50 EUR  
Doelgroep: 5-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 opzo |  Vindplaats Turnhout: TAAL 
2.5.5 opzo  

 
Een nieuw schooljaar start. Een heleboel kinderen gaan naar school, de 
ene al wat enthousiaster dan de andere... In dit boek valt veel te 

ontdekken! Op elke pagina is een ander personage aan het woord en staan er woordrijtjes van 
dingen die je kan opzoeken in de tekeningen. Een boek vol afwisseling, om voor te lezen, zelf 
te lezen, raad- en zoekspelletjes bij te doen...  

 

 

  

http://hotelhallo.nl/


9 
 

 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 
Laat ze strips lezen! Informatie en suggesties voor school, thuis en 
bibliotheek / Cumps, Jan; Morissens, Kurt. - Leuven: Acco, 2007. - 192 p.. 
- ISBN: 978-90-334-6592-5: 19,80 euro  
Doelgroep: 11+Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.1 laat |  Vindplaats 
Turnhout: TAAL 3.5.1 laat  

 
In dit boek willen de auteurs aan leerkrachten en docenten van het 
secundair en hoger onderwijs aan de hand van korte essays met 

bijbehorende tips en opdrachten aantonen dat er veel meer in strips zit dan men op het eerste 
gezicht zou denken.  

 

Ithaka, voor onderweg / Penninga, Fred; Campmans, Jan-
Willem. - Utrecht: Uitgeverij Magonia, [s.a.]2018. - 36 p.. - 
ISBN: 978-94-92241-24-5: 9,99 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 itha |   Vindplaats 
Turnhout: TAAL 3.5.5 itha  

 
Ithaka ISK is een (OKAN)school in Utrecht. In samenwerking 
met uitgeverij Magonia is er een boek gemaakt met tekst en 

beeld, dat bedoeld is de leerlingen van de Internationale schakelklassen mee te geven op hun 
reis door het leven. Docent kunstzinnige vorming en beeldend kunstenaar Jan Willem 
Campmans en dichter Fred Penninga gingen aan de slag met één lesgroep van de Internationale 
Schakelklassen Ithaka. Zo'n achttien leerlingen, van 13 tot 17 jaar, met twaalf verschillende 
nationaliteiten en tien verschillende talen werkten mee aan dit boek.  

Kook het lekker zelf / Cornelissen, Sandra. - Amsterdam: SWP, 
2017. - 157 p.. - ISBN: 978-90-8850-704-5: 27,50 EUR  
Doelgroep: 9-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.8.5 kook |  Vindplaats Turnhout: 
TAAL 3.8.5 kook  

 
Kookboek in een heldere instructietaal met paginagrote foto's en 
afbeeldingen. Met duidelijke stappenplannen en pictogrammen. Er 

zijn 10 gerechten uitgewerkt in dit boek.  
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Taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen : toolkit van 
de Raad van Europa / [s.n.]. - Strasbourg: Council of Europe, 
2017. 
Doelgroep: Volwassenen  
URL: https://www.coe.int/nl/web/language-support-for-adult-
refugees/home 
 Vindplaats Antwerpen: bl 7 taal ; TAAL 4.1.1 TAAL ; URL | 
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.1.1 TAAL ; URL  

 
Hoe geef je als vrijwilliger taalondersteuning aan vluchtelingen? Deze website van de Raad van 
Europa geeft je een houvast. De website geeft de vrijwilliger of de taalcoach essentiële 
achtergrondinformatie, tips voor het werken met vluchtelingen en voorbeelden van 
taalondersteuningsactiviteiten. De toolkit is volledig downloadbaar.  
 

Gezond leven: Werkboek gezond inburgeren Taalniveau A1 en A2 / van 
Leeuwen, Marjolijn; Vloeberghs, Erick. - Utrecht: Pharos 
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, 2018. - 58 p.: 6,00 EUR  
URL: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-
vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-
taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers  
Vindplaats Antwerpen: URL ; TAAL 4.10 gezo | Vindplaats Turnhout: URL 
; TAAL 4.10 gezo  

 
"Dit boekje is voor mensen die nog maar kort in Nederland wonen. In dit boekje lees je over 
gezond leven. Je kunt dit boekje alleen lezen of met anderen in groep." Hoewel de publicatie 
voor een Nederlands context is bedoeld, zijn er weinig aanpassingen nodig om het ook bij een 
Belgische context te gebruiken. Volgende thema's komen aan bod: huisarts, doktersassistent, 
medicijnen en bijwerkingen, drogist, huisartsenpost, verwijsbrief, alarm: bel 112, tandarts, 
gezicht, lichaam, ademen, eten, hart- en bloedvaten, bewegen, water drinken, gezond eten 
ongezonde vetten en suikers, stress, mijn hoofd zit vol alcohol, wiet, drugs en sigaretten, 
zwanger, consultatiebureau, school, relaties, zorgverzekering. Achterin het boek vind je 
instructies voor begeleiders en verwijzingen naar verdere informatie. Het boekje kan zowel in 
een onderwijssetting als individueel of door een hulpverlener gebruikt worden. Het bevat veel 
praktische woordenschat.  

 

https://www.coe.int/nl/web/language-support-for-adult-refugees/home
https://www.coe.int/nl/web/language-support-for-adult-refugees/home
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-a1-a2-voor-nieuwkomers
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Gezond leven: Werkboek gezond inburgeren : Taalniveau B1 / van 
Leeuwen, Marjolijn; Vloeberghs, Erick. - Utrecht: Pharos 
Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, 2018. - 70 p.: 6,00 EUR  
URL: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-
vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-
inburgeren-taalniveau-b1-voor-nieuwkomers 

Vindplaats Antwerpen: pa 8.9.1 gezo ; URL  | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.10 gezo ; URL  
Taalniveau B1 wordt ook 'eenvoudig Nederlands' genoemd. Dit werkboek 

is voor nieuwkomers die het Nederlands al in redelijke mate beheersen. Het bevat informatie 
over gezondheid, ziekte, zwangerschap, opvoeden, relaties en ook werkbladen met meer 
oefeningen dan het werkboek op A1-A2 taalniveau. Daarnaast wordt langer stilgestaan bij wat 
men zelf kan doen voor de eigen lichamelijke en psychische gezondheid. het boek vind je 
verwijzingen naar verdere informatie. Volgende thema's komen aan bod: huisarts, 
doktersassistent, medicijnen en bijwerkingen, drogist, huisartsenpost, verwijsbrief, alarm: bel 
112, tandarts, gezicht, lichaam, ademen, eten, hart- en bloedvaten, bewegen, water drinken, 
gezond eten ongezonde vetten en suikers, stress, mijn hoofd zit vol alcohol, wiet, drugs en 
sigaretten, zwanger, consultatiebureau, school, relaties, zorgverzekering. Achterin het boek 
vind je instructies voor begeleiders en verwijzingen naar verdere informatie. Het boekje kan 
zowel in een onderwijssetting als individueel of door een hulpverlener gebruikt worden. Het 
bevat veel praktische woordenschat  

Zo gezegd 2.3. Nederlands voor anderstaligen. B1 Threshold 3 
persoonlijk [didactische materialenkoffer] / [s.n.]. - Kapellen: 
Pelckmans, 2016. - inhoudstafel (kopie uit hl.), 864 kaarten 
(speelkaartformaat), 66 kaarten (A4), 15 A4 (hard karton), 3 posters, 
20 A3,66 (A6). - (Zo gezegd). - ISBN: 9789028982888: 75,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 zoge | Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.2.2 zoge  

 
Materialenkoffer bij Zo Gezegd 2.3 B1.Threshold 3 persoonlijk.  

NT2-cahier uitspraak en spelling : werken aan verstaanbaar Nederlands / 
Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2017. - 67 p.. - (NT2-cahiers). - ISBN: 
978-90-244-2222-7: 14,50 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.4 nt2-c ; TAAL 3.4.4 nt2-c | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 4.4.4 nt2-c  

 
Een goede uitspraak is van groot belang om als anderstalige in het Nederlands 
begrepen te kunnen worden. Toch raakt dit aspect van de Nederlandse taal nog 

weleens tussen wal en schip. Bovendien zijn veel docenten onzeker over hun eigen kennis van 
de Nederlandse uitspraakregels. Hierdoor durven ze soms geen feedback te geven op de 
uitspraak van hun cursisten. In dit NT2-Cahier beschrijft de auteur de verschillen tussen 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-b1-voor-nieuwkomers
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-b1-voor-nieuwkomers
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/module-gezond-inburgeren/werkboek-gezond-inburgeren-taalniveau-b1-voor-nieuwkomers
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uitspraak en spelling in het Nederlands en wat daarbij de struikelblokken voor cursisten zijn. 
Daarnaast biedt dit boekje handvatten voor het behandelen van uitspraak in de les en het geven 
van feedback.  

Ster in lezen. Alfa A / Dalderop, Kaatje; Borgesius, Merel; Kurvers, Jeanne; 
Stockmann, Willemijn. - Amsterdam: Boom, 2018. - 155 p.. - ISBN: 978-90-
244-2206-7: 19,90 EUR  
Doelgroep: 13+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.2 ster ; TAAL 3.5.2 ster | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 4.5.2 ster  

 
In Ster in lezen worden anderstalige jongeren op alfabetiseringsniveau in 
aansprekende teksten meegenomen door Bem, Milka, Mo, Rada en Tuu. 

Samen met deze leeftijdgenoten ontwikkelt de leerling de leesvaardigheid. Bij iedere tekst 
worden nieuwe woorden geleerd en werken leerlingen aan tekstbegrip middels afwisselende 
verwerkingsopdrachten. De teksten zijn verdeeld in thema's: Naar school, Vrije tijd, Thuis, 
Nederland en Toekomst.  

Ver weg Dichtbij : schrijfprijs NT2 2018 / Stichting Les. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 64 p.. - ISBN: 
9789024424177: 9,90 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.schrijfprijsnt2.org/index.html  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 schr |  Vindplaats 

Turnhout: TAAL 4.5.5 schr  

 
Met de Schrijfprijs NT2 wil Stichting Les NT2-leerders stimuleren tot creatief schrijven waarbij 
plezier in het schrijfproces voorop staat. Dit boekje bevat de genomineerde teksten voor de 
schrijfprijs, verzameld per categorie: alfa, A1/2, B1/2 en OKAN/ISK.  

Dutch grammar support / Huizinga, Marijke; Zevenbergen, Yvonne. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 218 p.. - ISBN: 9789024414628: 27,50 EUR  
Doelgroep: 17+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 dutc |  Vindplaats Turnhout: TAAL 
4.7.2 dutc  

 
Dutch Grammar Support is een grammatica met toelichting in het Engels 
voor hogeropgeleide inburgeraars en expats. Alle uitleg en instructies 
worden aangeboden in het Engels. Hiermee is deze grammatica goed te 

gebruiken voor anderstaligen die veel aan zelfstudie willen doen en meer kennis willen van de 
grammaticaregels. Het boek kan gebruikt worden naast elke lesmethode en is geschikt voor 
leerders op alle niveaus (A2, B1 en B2). Om rekening te houden met gebruikers  die niet-native 
speaker zijn, is het Engels op A2-niveau gehouden.  

http://www.schrijfprijsnt2.org/index.html
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NT2-cahier grammatica : een nieuwe kijk op grammaticadidactiek / 
Verboog, Margreet. - Amsterdam: Boom, 2017. - 63 p.. - (NT2-cahiers). - 
ISBN: 978-90-244-2040-7: 14,50 EUR  
Doelgroep: 13+ Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.7.2 NT2-c ; TAAL 3.7.2 
NT2-c | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.7.2 NT2-c  

 
De NT2-docent merkt al snel dat het lastig is om alle vragen van cursisten 
over grammaticale vormen goed te beantwoorden. Die gaan vaak over 
aspecten van de grammatica waarvan Nederlanders de regels niet kennen, 

ook als ze Nederlands gestudeerd hebben. Voor ons zijn die vormen bekend vanaf het moment 
dat we als peuters gaan spreken. We leren ze dus ongemerkt en kennen de regels erachter niet. 
In dit NT2-Cahier Grammatica beschrijft de auteur in negen hoofdstukken hoe je goede en 
effectieve keuzes kunt maken bij het aanbieden van grammatica. Wat leg je uit aan wie en hoe 
doe je dat? Op die vragen krijg je in dit cahier een antwoord.  

Taal speelleermateriaal 

 

Rara Wat ben ik? / [s.n.]. - Sneek: Clown Games, [s.a.]., bevat: 6 
hoofdbanden, 68 + 4 kaarten, 24 fiches, zandloper, spelregels op 
de doos. - ISBN: 8712051005188: 14,95 euro  
Doelgroep: 7-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 rara | Vindplaats Turnhout: TAAL 
5.3 rara  

 
Een raadspel voor 2 tot 6 spelers vanaf 7 jaar. Door gericht 

vragen te stellen moet men erachter komen wat op de kaartjes afgebeeld is.  

Wie ben ik? / Fischer, Ulrike. - Bad Rodach: Haba, [s.a.]., bevat: 1 
hoofdband, 1 magneet, 40 kaarten, 10 telstenen, spelregels: 11,95 euro  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 wieb | Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 
wieb ; TAAL 5.3 wieb  

 
Een raadspel voor 2 en meer spelers vanaf 5 jaar. Door gericht vragen te 
stellen moet men erachter komen wat op de kaartjes afgebeeld is.  

zachte schuimen alfabetdobbelstenen met kleine letters / [s.n.]. - Vernon Hills, IL (U.S.A.): 
Learning Resources Inc., [s.a.]. 
Doelgroep: 6+ 
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 alfa  

 
Dit pakket bestaat uit 5 dobbelstenen: 4 met medeklinkers erop en 1 met klinkers. Je kan er 
verschillende taalspelletjes mee spelen. De handleiding bevat 3 spelsuggesties.  
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Nijntje op de fiets [kamishibai] / Bruna, Dick. - 
Amsterdam: Mercis Publishing, 2017. - 13 vertelplaten 
A3. - ISBN: 978-90-5647-689-2: 24,95 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 6.2 nijn | Vindplaats 
Turnhout: TAAL 6.2 nijn  

 
Nijntje dagdroomt over wat ze zou doen als ze later een 

fiets krijgt.... Lekker door het bos fietsen, op bezoek gaan bij tante Trijn en als het geregend 
heeft zou ze haar fiets weer netjes schoonmaken. Ze kan niet wachten tot ze groot genoeg is...  

 

Taal woordenboeken 

 

Woord en beeld : leerwoordenboek voor anderstaligen / Sciarone, A.G.. - 
Amsterdam: Boom, 2018. - 167 p.. - ISBN: 978-90-244-0832-0: 27,50 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 beel | Vindplaats Turnhout: TAAL 7 beel  

 
In dit leerwoordenboek zijn alle woorden op heldere manier in beeld 
gebracht. je zoekt een woord en krijgt ook de woorden die ermee in verband 
staan aangeboden. De woorden staan daarnaast in zinnen en/of een korte 
tekst. Doelgroep: iedereen die Nederlands leert, ook laagopgeleide 

anderstaligen.  

CONTACT FR.NL.EN: Woordenboekje FR/NL/EN voor het onthaal / 
Huis van het Nederlands Brussel. - Brussel: Huis van het 
Nederlands, 2017. - 69 p.: 5,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: http://www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 cont | Vindplaats Turnhout: TAAL 
7 cont  

 
Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde dit drietalige woordenboekje op vraag van de 
VGC. Het boekje moet onthaalmedewerkers, bedrijven en organisaties helpen bij hun 
meertalige communicatie. Het boekje helpt onthaalmedewerkers om veelgebruikte woorden, 
begrippen en sleutelzinnen vlug onder de knie te krijgen. Dit praktische boekje biedt de 
mogelijkheid om te oefenen en is vooral bedoeld als een gerichte steun voor de 
onthaalmedewerkers.  

http://www.huisnederlandsbrussel.be/dictionaries


15 
 

 

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
 

 

Toolbox Wereld Missie Hulp / Wouters, Hadewijch. - Boechout: Wereld Missie Hulp, 2016. - 
brief (aan leerkracht), introductie bij box, 4 handleidingen, 3 speldozen, 1 hoofd-hart-handen 
zelftest 
Doelgroep: 15-18 jaar  
URL: http://www.wereldmissiehulp.be/ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.5 tool | Vindplaats Turnhout: WBE 1.5 tool  

 
Met deze educatieve toolbox wil Wereld Missie Hulp jongeren van 15 tot 18 jaar laten kennis 
maken met en nadenken over ontwikkelingshulp. Ook leren ze concrete projecten van 
ontwikkelingshulp kennen. De spelen in de box hebben verder tot doel het ervaren van ethische 
besluitvormingsprocessen. Jongeren verwerven ook inzicht in thematieken zoals overvloed, 
recycling en upcycling, ecologische voetafdruk, sociale tewerkstelling... Tijdens het spelen gaan 
de jongeren in dialoog met elkaar en werken ze samen. De introductiehandleiding helpt je om 
een keuze te maken welk(e) spel(en) voor jouw doelgroep het meest interessant is. De spelen 
zijn geschikt voor leerlingen van ASO en TSO. Het gebruik voor leerlingen van BSO vraagt meer 
begeleiding en voorbereiding van de leerkracht. Je kunt de toolbox ontlenen in alle Kleur 
Bekennen documentatiecentra en in docAtlas Turnhout, maar scholen kunnen ook een 
exemplaar aanvragen bij WMH.  

Gelijke kansen in de school : diversiteit in vijf thema's / Mitchell, David. - 
Huizen: Pica, 2018. - 292 p.. - ISBN: 978-94-6337-075-2. - ISBN: 978-94-
91806-96-4: 43,95 EUR  
Vindplaats Antwerpen: WBE 5.1 geli | Vindplaats Turnhout: ro 3 geli  

 
De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere 
uitdagingen. De auteur wil (aankomende) leraren en andere 
onderwijsprofessionals bewust maken van de factoren die een rol spelen 
bij het ontstaan van kansenongelijkheid. Mitchell onderscheidt vijf 

categorieën van diversiteit: sekse en gender, sociale klasse en sociaaleconomische status, ras, 
etniciteit en cultuur, overtuigingen en religie en achterstanden en handicaps. Hij stelt cruciale 
vragen die beleidsmakers, onderwijsprofessionals en studenten in overweging moeten nemen: 
Hoe kan onderwijs ruimte bieden aan diversiteit? Waarom is die diversiteit zo belangrijk? Wat 
zijn de culturele en historische opvattingen over onderlinge verschillen? Moeten leraren 
verschillen benadrukken, opheffen, verminderen of negeren?  

 

http://www.wereldmissiehulp.be/
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The Boy Mir : 10 years in Afghanistan / 
Grabsky, Phil. - Nederland: De Filmfreak, 
2011. - dvd (90 min.). - (IDFA's Delicatessen). 
- ISBN: 978-94-6187-022-3: 19,75 EUR  
Doelgroep: 15+ 
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 AFG boym  
| Vindplaats Turnhout: WBE 6.2.2 AFG boym  

 
In 2001 komt Phil Grabsky in Afghanistan het 

achtjarige ontwapenende jongetje Mir tegen. Gegrepen door zijn uitstraling besluit hij Mir te 
blijven volgen tot hij achttien is. Mir heeft zeker ambities in het leven, misschien wordt hij wel 
president van Afghanistan..! Maar in het dagelijks leven worstelt hij tussen naar school gaan, 
jongensdingen doen en voor zijn vader werken op het land. Met op de achtergrond de 
dreigingen van de interventie wordt Mir volwassen en probeert hij optimistisch zijn eigen leven 
te leiden. Hoeveel impact heeft de interventie op het dagelijks leven in Afghanistan en de 
dromen van Mir?  

I am Kalam / Panda, Nila Madhab. - Brussel: Jekino, 2010. - dvd 
(89 min.), handl. (48 p.). - ISBN: 978-90-76858-60-9: 14,99 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 6.2.2 IND iamk | Vindplaats 
Turnhout: WBE 6.2.2 IND iamk  

 
De Indische provincie Rajasthan was ooit een thuishaven van 
vorsten en prinsen. Vandaag maken we kennis met Chhotu, het 
hard werkende hulpje in een eettentje langs de kant van de weg. 

Chhotu is altijd vrolijk en toeristen zijn dol op de snuggere jongen die hen rondleidt op de rug 
van zijn kameel. Toch wil Chhotu net zoals andere kinderen naar school gaan en zijn leven in 
eigen handen nemen. Niets kan hem daarbij ontmoedigen. Op een dag ontmoet hij een nette 
jongen van zijn leeftijd die een echte prins blijkt te zijn. Ravijay en Chhotu worden beste maatjes 
I AM KALAM is een inspirerend verhaal over een ambitieuze jongen die een onmogelijke droom 
wil verwezenlijken. Een ode aan de wilskracht, gedraaid in het fotogenieke Rajasthan. De 
kleurenpracht spat van het scherm in deze meeslepende, levenslustige film. Met 
Nederlandstalige ondertitels.  

Gelukkig 2030 : 17 werelddoelen om de wereld te transformeren [poster] 
/ [s.n.]. - Leuven: Djapo, 2017. - 1 geplastificeerde poster (A3): 5,00 EUR  
Doelgroep: 7-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.1 gelu | Vindplaats Turnhout: WBE 9.1 
gelu  

 
Een poster om in je klas of op school te hangen met alle 17 
werelddoelstellingen of SDG's mooi in een cirkel. Zo heb je een overzicht 
van alle doelstellingen om van de aarde een betere plek te maken en kan 
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je samen met de kinderen bekijken en bedenken hoe jullie je steentje al bijdragen en wat jullie 
nog kunnen doen.  

Plastic Soup Lespakket / Plastic Soup Foundation. - Amsterdam: 
Plastic Soup Foundation, 2018. - Doos met algemene 
handleiding, stappenplan, 2 posters, 8 actie- en 
opdrachtkaarten, 30 Kidsweeks, leesboek, bokaal met oceaan 
plastic, plastic Trash Hunters zak, katoenen zak met 12 plastic 
artikelen: 12,50 EUR (verzendkosten België)  
Doelgroep: 7-12 jaar  
URL: https://bit.ly/2LIY1kB 
URL: https://www.wereldvanoz.org/  
Vindplaats Antwerpen: WBE 9.2.4 plas |  Vindplaats Turnhout: 
WBE 9.2.4 plas  

 
Met dit lespakket leer je samen met je klas alles over plasticsoep en ga je actief aan de slag om 
het plasticverbruik te verminderen. Kinderen worden meegenomen in een magisch realistische 
wereld onder zee waarin de gevolgen van plasticsoep op een speelse manier duidelijk worden. 
Het uiteindelijke doel is om actie te ondernemen en het gebruik van wegwerpplastic sterk te 
verminderen. Het lespakket is bedoeld voor het 2e t/m 6e leerjaar lager onderwijs. Het bestaat 
uit een digitale les en een fysieke doos met extra's. Als voorbereiding op de les kun je kijken 
naar de (Engelstalige) documentaire 'A Plastic Ocean'. In les 1 gaat het over plastic, de 
plasticsoep en de gevolgen. De kinderen zien wat ze zelf aan plastic gebruiken en wat ze zelf 
kunnen doen om het plasticsoep probleem een halt toe te roepen. Hiervoor worden 4 
strategieën besproken. Aan het eind van deze les kiest de klas één van de vervolglessen: 'Les 2: 
Trash Hunt' of 'Les 2: Minder plastic'. Met 'Trash Hunt' gaan de leerlingen zelf in de buurt van 
de school op zoek naar zwerfplastic en wordt wat gevonden werd op een digitale kaart van de 
buurt zichtbaar gemaakt. Met 'Minder plastic' gaan de leerlingen zelf thuis een aantal dagen 
hun plastic gebruik verminderen en wordt dit nadien besproken. Oudere leerlingen kunnen ook 
het plasticverbruik in de school of bij een bedrijf onder de loep nemen. De lessen zijn uitgewerkt 
per leeftijdsgroep. Bij elke les kan je de handleiding en werkbladen downloaden. Meer 
informatie en extra filmpjes zijn te vinden op de website Wereld van Oz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2LIY1kB
https://www.wereldvanoz.org/
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Aagje ontdekt 1: natuur en techniek voor kleuters (Voor de instapklas 
en de eerste kleuterklas) / Soors, Nele; Kuijl, Eefje. - -Averbode: 
Averbode, 2017. - 41 p.. - ISBN: 9782874388712: 69,00 EUR  
Doelgroep: 2-4 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 aagj |  Vindplaats Turnhout: WEL 
1.5.3 aagj  

 
Een map voor de jongste kleuters met lesideeën om natuur en techniek 

naar de kleuterklas te brengen. De map is ingedeeld in 10 thema's voor elke maand van het 
schooljaar (natuur, aarde, stenen, bomen, sneeuw & ijs, lucht & wind, bloemen & planten, zon, 
dieren, en water) De voorgestelde tips en opdrachten brengen de natuur in de klas door te 
kijken, luisteren, voelen, verzamelen en ontdekken. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van 
kleuters en laten hen zelfstandig te werk gaan. Tussendoor is er ook aandacht voor sociale 
vaardigheden, taal, wiskunde, schrijfmotoriek en fijne motoriek. Inhoud: Handleiding met 
duidelijke fotos - 10 praatplaten - 40 stappenplannen - 10 keer 9 themakaartjes - 50 
werkblaadjes - tips om de themas in de klas tot leven te brengen.  

Aagje ontdekt 2: natuur en techniek voor kleuters 
(Voor de tweede en derde kleuterklas) / Soors, Nele; 
Kuijl, Eefje. - -Averbode: Averbode, 2017. - 41 p.. - 
ISBN: 9782874388729: 69,00 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 1.5.3 aagj | Vindplaats 
Turnhout: WEL 1.5.3 aagj  

 
Een map voor de oudste kleuters met lesideeën om 

natuur en techniek naar de kleuterklas te brengen. De map is ingedeeld in 10 thema's voor elke 
maand van het schooljaar (natuur, aarde, stenen, bomen, sneeuw & ijs, lucht & wind, bloemen 
& planten, zon, dieren, en water) De voorgestelde tips en opdrachten brengen de natuur in de 
klas door te kijken, luisteren, voelen, verzamelen en ontdekken. Ze prikkelen de 
nieuwsgierigheid van kleuters en laten hen zelfstandig te werk gaan. Tussendoor is er ook 
aandacht voor sociale vaardigheden, taal, wiskunde, schrijfmotoriek en fijne motoriek. Inhoud: 
Handleiding met duidelijke fotos - 10 praatplaten - 40 stappenplannen - 10 keer 9 
themakaartjes - 50 werkblaadjes - tips om de themas in de klas tot leven te brengen.  
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Aagje ontdekt: handpop Aagje / [s.n.]. - Averbode: Averbode, 2017.. - 
(Aagje ontdekt 1: natuur en techniek voor kleuters (Voor de instapklas en 
de eerste kleuterklas)). - (Aagje ontdekt 2: natuur en techniek voor kleuters 
(Voor de tweede en derde kleuterklas)): 29,95  
Doelgroep: 2-6 jaar  
Vindplaats Turnhout: WEL 1.5.3 aagj  

 
Handpop Aagje maakt deel uit van de methode 'Aagje ontdekt', een map 

met lesideeën om natuur en techniek naar de kleuterklas te brengen.  

 

 

Emoticube / [s.n.]. - Averbode: Averbode, 2016. - 
dobbelsteen (16cm x 16cm): EUR 14,95  
Doelgroep: 3+ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.2 emot | Vindplaats 
Turnhout: WEL 2.1.2 emot  

 
De Emoticube is een grote dobbelsteen die op 
verschillende manieren ingezet kan worden om met 

kinderen te werken of te laten praten over gevoelens. Op de dobbelsteen staat op elke zijde 
een gevoel: blij, verdrietig, bang, boos, lachen (heel blij), huilen (heel verdrietig).  

GC Handpoppen Geweldloze Communicatie / [s.n.]. - 
Averbode: Altiora, 2016. - 2 handpoppen (Giraf en 
jakhals). - ISBN: 9789031735914 
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.1.4 hand | Vindplaats 
Turnhout: WEL 2.1.4 hand 

 
Het principe van Geweldloze Communicatie van 
Marshall Rosenberg gebruikt twee dieren die symbool 

staan voor een manier van communiceren: de giraf (symbool voor Geweldloze Communicatie) 
en de jakhals (symbool voor taal van geweld). Voor het aanleren van de principes van 
Geweldloze Communicatie is er deze poppenset. De poppenset kan ook samen ingezet worden 
met de communicatie- en ontmoetingskitskits voor de eerste, tweede, en derde graad van het 
lager onderwijs . 
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Mindset kwartet / Corstiaans, Inge; Raeijmaekers, Floor; 
Snijder, Lonneke. - s.l.: Platform Mindset, 2017. - blad met tips, 
50 kaarten 
Doelgroep: 7-16 jaar  
URL: http://platformmindset.nl/downloads/ 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 mind | Vindplaats Turnhout: 
WEL 2.5.5 mind  

 
Het Mindset Kwartet speel je volgens de algemene 

kwartetregels. Zo kunnen kinderen op speelse wijze dat je op verschillende manieren kunt 
denken over zaken zoals leren, uitdagingen, fouten maken en doorzetten. Elk kwartet 
bespreekt verschillende reacties op een situatie zoals wanneer iets niet lukt, of wanneer 
iemand anders iets beter kan. Twee van de vier reacties komen altijd vanuit een groeimindset 
("uit kritiek kan ik leren", "van iemand die iets beter kan, kan ik leren). De andere twee reacties 
zijn meer vastgeroeste ideeën zoals "je hebt talent of je hebt het niet", of "als ik lage cijfers haal 
ben ik niet slim genoeg". Deze tegengestelde reacties kunnen daardoor bespreekbaar gemaakt 
worden tijdens of na het spel, en hopelijk een groeimindset doen ontwikkelen bij de leerlingen. 
Op de website van Platform Mindset vind je ook nog aanvullend en gratis downloadbaar 
materiaal zoals tips, posters en meetinstrumenten.  

 
 

  

http://platformmindset.nl/downloads/
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Woordenschat aanleren in een vreemde taal : hoe doe je dat? / Peters, Elke. 
- Leuven: Acco, 2017. - 180 p.. - ISBN: 978-94-6344-186-5: 29,50 EUR  
Vindplaats Antwerpen: dg 3 woor | Vindplaats Turnhout: dg 3 woor  

 
Woordenschat aanleren in een vreemde taal biedt leraren een theoretische 
achtergrond bij het proces van woordenschatverwerving en een 
praktijkgerichte benadering in de (taal)lessen. In dit boek maken ze kennis 
met recente onderzoeksinzichten over hoe je woordenschat kunt aanleren 
en toetsen. Aan de hand van concrete voorbeelden laat de auteur zien hoe 
je die inzichten in de lespraktijk kunt omzetten. Dit boek behandelt onder 

meer: het verloop van het woordleerproces, technieken om tijdens leesactiviteiten de 
leerwinst op het vlak van woordenschat te verhogen, het belang van frasen en collocaties, de 
woordenschateisen voor lees- en luisteractiviteiten, tests om de woordenschatomvang van 
leerlingen en studenten te meten en methodes om audiovisueel materiaal optimaal in te 
zetten.  

 

De klas van (n)u / Smekens, Els. - Leuven: Acco, 2017. - 239 p.. - ISBN: 
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De kinderen in onze klassen zijn even divers als bonte bloemen: ieder kind 
groeit en bloeit op zijn eigen manier. Kinderen met verschillende talenten 
én uitdagingen zitten bij elkaar in de groep. De leraar heeft de taak om al 
die kinderen leerwinst te laten boeken. Dit praktijkboek beschrijft hoe 

leraren dat doel elke dag in de klas kunnen waarmaken. Heel wat aspecten van de dagelijkse 
praktijk komen aan bod: Hoe kan je differentiëren zonder te vervallen in individueel onderwijs? 
Hoe spreek je met je klas over de verschillen tussen de kinderen? Hoe leer je de kinderen in je 
klas leren? Hoe bevorder je technisch, maar ook begrijpend lezen? Hoe ga je om met 
hulpmiddelen die kinderen met een beperking nodig hebben? Hoe help je kinderen vooruit die 
moeilijk rekenen? Hoe leer je de kinderen in je klas doelgericht oefenen? Gedurende meer dan 
een jaar observeerde de auteur klasgroepen in diverse scholen. Ze gaf les en ondersteunde de 
leraren in hun zoektocht naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. De succesvolle ervaringen 
heeft ze opgenomen in De klas van (n)u. De voorbeelden en praktische tips in dit boek zijn 
gericht op leraren van de lagere school en de eerste graad van de middelbare school. Ook 
ouders kunnen er inspiratie in vinden voor de begeleiding van hun kind thuis en op school.  

 
 
 


