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Communicatieve taaltherapie voor kinderen / Rodenburg-van 
Wee, Marianne; Koopman, Josien; De Wit, Chantal. - Bussum: 
Coutinho, 2013. - 279 p.. - ISBN: 978-90-469-0378-0: 59,50 EUR  
Doelgroep: 3-6 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.10 comm  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.10 comm  

 
Communicatieve taaltherapie voor kinderen biedt praktische 
werkvormen aan voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen 
en met een talige leeftijd van 2;6 tot 6;0 jaar. Het boek kan ook 

gebruikt worden voor kinderen met een taalachterstand. De doelen voor het lexicon 
(woordenschatuitbreiding), de morfosyntaxis (zinsconstructie) en de pragmatiek 
(communicatieve functies) worden in het boek uitgewerkt om op een communicatieve, 
plezierige en doelgerichte manier aan de slag te gaan. Het boek bestaat uit 123 op thema 
geordende activiteiten. Thema's die aan bod komen: lichaam, voeding, huis,... Bij iedere 
activiteit staat welke materialen nodig zijn. Dit boek is bedoeld voor logopedisten maar ook 
leerkrachten, zorgleerkrachten en zelfs ouders kunnen het gebruiken.  
  

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

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

dat zijn moeder hem wegstuurt. Onderweg komt hij een vis tegen die hem smeekt terug in 
het water te gooien. Als beloning krijgt hij drie magische woorden... die hem helpen alles wat 
hij wenst in vervulling te laten gaan! Het verhaal werd in twee talen opgeschreven: Bulgaars 
en Nederlands.  
 

De Taalkanjers Zorg: Taalmonsters 9-13 / Dauw, Ann; 
Gyselinck, Jasmina; Meganck, Ellen; et al.. - Mechelen: 
plantyn, 2018. - 424 p.. - (De Taalkanjers Zorg: 
Taalmonsters 1-13). - ISBN: 9789030151746: 149,00 EUR  
Doelgroep: 7-12 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 
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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.  

 
De kloof / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 
2013. - 72 p.. - (BoekenBoeien). - (BoekenBoeien 2 Daar kun je op 
rekenen). - ISBN: 9789086961214: 7,95 EUR  
Doelgroep: 13-18 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 boek  

 
BoekenBoeien is bedoeld voor leerlingen in de eerste graad van het 
secundair onderwijs. In elk deel van de reeks worden gemiddeld 80 

woorden aangeboden, zowel instructietaal als vakgebonden schooltaalwoorden. Achter in elk 
boek is een woordenlijst met betekenis opgenomen. Dit boek gaat over Jonathan, een jongen 
van 16 jaar. Tijdens zijn vakantie in Zuid-Amerika valt hij in een diepe kloof. Er komen 
algemene schooltaalwoorden en vaktaal biologie aan bod. 
  

Vlinder / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2013. - 53 p.. - (Flitsen). - ISBN: 978-90-8696-182-5 
Doelgroep: 13-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 flit  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 flit  

 
Eef is goed in ballet, maar leuk vindt ze het niet. Na haar ontmoeting met 
Rob gaat ze stiekem naar boksles. Ze danst om haar tegenstanders. Ze 
noemen haar 'vlinder'. Dan komen haar ouders erachter. Mag ze blijven 

boksen? Dit boek maakt deel uit van de jongerenserie Flitsen, geschreven in eenvoudige taal 
met flitsende illustraties. 
  

Voor de klas / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
communiceren, 2015. - 53 p.. - (Flitsen). - ISBN: 9789086962167: 10,00 
EUR  
Doelgroep: 13-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 flit  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 flit 

  
De vader van Lars heeft een andere baan, daarom zijn ze verhuisd. Nu moet 
Lars naar een andere school. Als hij de nieuwe lerares Frans helpt met het 

dragen van wat zware mappen, gaan een paar jongens hem pesten. Dan wordt het zadel van 
zijn fiets gestolen. Gelukkig heeft klasgenote Shana alles gezien. Dit boek maakt deel uit van 
de jongerenserie Flitsen, geschreven in eenvoudige taal met flitsende illustraties.  
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code+ : basisleergang Nederlands voor anderstaligen. Deel 1 0-A1 / 
Heijne, Nicky; Hidma, Marten; Kamma, karolien; Boers, Titia; Gastelaars, 
Gerrie; Olijhoek, Vita ; van der Voort, Carola; Hammers, Anne. - 
Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, 2018. - 216 p.. - ISBN: 9789006978308 
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.1 taal 

  
 Code+ is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen om snel en 
efficiënt Nederlands te leren. Met Code+ leer je Nederlands aan de hand 

van concrete taaltaken. Je kunt het onder begeleiding van een docent of zelfstandig 
doorwerken.  Code+ bestaat uit vier delen. Met elk deel zet je een niveaustap in het Europees 
Referentiekader (ERK). Na het doorlopen van de vier delen van Code+ heb je het niveau om 
deel te nemen aan het Staatsexamen NT2 Programma II. Code+ is ontwikkeld door ervaren 
docenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam die zelf 
lesgeven aan hoogopgeleide NT2 cursisten.  
 

Zo gezegd 2.2. Nederlands voor anderstaligen. B1 Threshold 2 
mondeling publiek[materialenkoffer] / Boeken, Christine; Le Page, Els; 
Mertens, Els; et al.. - Kapellen: Pelckmans, 2015. - inhoudstafel (kopie uit 
hl.). - (Zo gezegd). - ISBN: 9789028980716: 75,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 zoge  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.2 zoge 

  
Materialenkoffer bij Zo Gezegd 2.2 /B1 Threshold 2 mondeling publiek 

(versie 2015) 
 

Zo gezegd 2.4. Nederlands voor anderstaligen. B1 Threshold 4 
publiek[didactische materialenkoffer] / [s.n.]. - Kapellen: Pelckmans, 
2016. - inhoudstafel (kopie uit hl.), 1153 kaarten (speelkaartformaat), 
100 kaarten (A4), 12 spelborden (A4 karton), 3 posters. - (Zo gezegd). - 
ISBN: 978-90-289-8299-4: 75,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.2 zoge  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.2 zoge  
 
Materialenkoffer bij Zo Gezegd 2.4 B1.Threshold 4 publiek  
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 De man van de bloemen / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: 
Eenvoudig Communiceren, 2017. - 53 p.. - (Beeldboek). - ISBN: 978-90-
8696-291-4: 10,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 beel  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 beel  

 
De reeks Beeldboeken bevat verhalen op elementair leesniveau A1. 
Romantiek in dit beeldboek, want Jan is verliefd op Gloria. Gloria werkt bij 

de bakker, maar hij durft haar niet aan te spreken. Hoe moet hij dit oplossen?  
 

De ontmoeting / van Caeneghem, Johan. - Amsterdam: Eenvoudig 
Communiceren, 2017. - 53 p.. - (Beeldboek). - ISBN: 978-90-8696-290-7: 
10,00 EUR  
Doelgroep: 15+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 beel  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 beel  

 
De reeks Beeldboeken bevat verhalen op elementair leesniveau A1/A2. 
Foto's worden in het boek afgewisseld met zeer eenvoudige tekst. We 

maken kennis met Reda. Hij woont op een kamer. Hij is illegaal in het land en heeft een klein 
baantje, in het zwart. Hij wil heel graag een 'gewone' baan, maar hij heeft geen papieren.  
 

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

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

ondersteunen. De verhalen in deze serie draaien om een hoofdpersoon en een gebeurtenis 
die de hoofdpersoon meemaakt. Dit deel gaat over Nikki. Nikki ziet slecht en woont nog bij 
haar ouders. Ze heeft geen vrienden en kan moeilijk werk vinden. maar dan ontmoet ze Ken...  
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De laatste rit / Eppinga, Mirjam. - Amsterdam: Eenvoudig communiceren, 
2013. - 43 p.. - (Flitsen). - ISBN: 978-90-8696-181-8 
Doelgroep: 13-16 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 flit  
Vindplaats Turnhout: TAAL 3.5.5 flit 

  
Daan viert feest met zijn voetbalteam. Het is gezellig, maar Daan moet wel 
de laatste bus halen. Waarom luistert zijn vriend Jordi niet naar hem? Dit 
boek maakt deel uit van de jongerenserie 'flitsen'.  

 
 De handen van Fatma / El Azzouzi, Fikry. - Antwerpen: Vrijdag, 2013. - 80 
p.. - (Wablieft-boeken). - ISBN: 978-94-6001-228-0: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
Fatma is een eenzame vrouw. Ze heeft alleen haar zoon Bilal nog. Bilal 
bezoekt zijn moeder bijna nooit. Op een dag klopt iemand hard op de deur 
van Fatma. Het is Hafssa. Zij is illegaal in het land. Fatma neemt Hafssa in 

huis. Elke vrijdag gaan ze samen naar de markt. Bij hun laatste bezoek aan de markt koopt 
Fatma appelsienen. Dat had ze beter niet gedaan... Deel uit de reeks Wablief-boeken, boeken 
in duidelijke taal voor volwassen beginnende lezers, met een ingesproken versie op daisy-rom. 
  

De kooi / Vanden Heede, Sylvia. - Antwerpen: Vrijdag, 2013. - 119 p.. - 
(Wablieft-boeken). - ISBN: 978-94-6001-229-7: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
Anita werkt bij de politie. Ze denkt vaak aan Lize. Lize is een klein meisje dat 
verdween. Zal de politie haar ooit nog vinden? Dan wordt Tim vermist. Tim 
is geen kind meer. Heeft hij een vriendin? vraagt Anita. De vader van Tim 
schudt zijn hoofd. U begrijpt het niet. Onze zoon is daar niet mee bezig. Zijn 

vrouw zucht. Tim is anders, zegt ze. Hij heeft het syndroom van Down.' 'De kooi' is het vervolg 
op het Wablieft-boek 'Kind vermist'. Deel uit de reeks Wablieft-boeken, boeken in duidelijke 
taal voor volwassen beginnende lezers, met een ingesproken versie op daisy-rom.  

 
De laatste straatmuzikant / Lasters, Ruth. - Antwerpen: Vrijdag, 2013. - 
61 p.. - (Wablieft-boeken). - ISBN: 978-94-6001-230-3: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 

  
Elk jaar dragen meer mensen koptelefoons op straat. Twee 
straatmuzikantenmerken dit. Wie luistert nog naar hun muziek? De twee 
willen de mp3-spelers weg. Ze willen er iets aan doen. Voor het te laat is, 

voor de hele stad potdoof is voor muzikanten. Hoe kunnen ze anders nog geld verdienen? De 
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laatste straatmuzikant is een modern sprookje over wraak en moed. Over opstaan en in actie 
komen. Over jouw kijk op de situatie, omdat die er soms niet toe doet. Maar meestal wel alles 
bepaalt. Deel uit de reeks Wablieft-boeken, boeken in duidelijke taal voor volwassen 
beginnende lezers, met een ingesproken versie op daisy-rom.  
 

 Jelle / Vander Heyden, Gil. - Antwerpen: Vrijdag, 2014. - 72 p.. - (Wablieft-
boeken). - ISBN: 978-94-6001-307-2: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
De ouders van Jelle verhuizen van de stad naar het platteland. Sinds ze hier 
wonen, is Jelle een andere jongen geworden. Hij kijkt naar de grond als hij 
loopt. Hij zwijgt veel. En als hij lacht, word je daar niet blij van. De ouders 

en zus van Jelle maken zich zorgen. Op een dag doet Jelle iets heel ergs. Deel uit de reeks 
Wablieft-boeken, boeken in duidelijke taal voor volwassen beginnende lezers, met een 
ingesproken versie op daisy-rom.  
 

Johnny Stalker / Broeckhoven, Diane. - Antwerpen: Vrijdag, 2014. - 79 p.. - 
(Wablieft-boeken). - ISBN: 978-94-6001-303-4: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl  

 
Johnny Verstappen is 40. Hij woont alleen in een flat in de stad. Zijn hart is 
veel groter dan zijn verstand, zegt zijn moeder. Elke dag gaat hij naar zijn 
werk in de bouwmarkt. Johnny stapt vaak en hij loopt ver. Op één van zijn 

wandelingen ontmoet hij Cindy, uit zijn favoriete tv-serie Samen. Johnny is een beetje verliefd 
op Cindy. Deel uit de reeks Wablieft-boeken, boeken in duidelijke taal voor volwassen 
beginnende lezers, met een ingesproken versie op daisy-rom.  
 

Liefste kinderen / Vercauteren, Bart. - Antwerpen: Manteau, 2012. - 92 p.. 
- (Wablieft-boeken). - ISBN: 978-90-223-2811-8: 6,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 

  
Dertig jaar geleden verdween de vader van Waldo. Nu keert Waldo terug 
naar Nedervelle, een dorp aan de Schelde. De baas van de supermarkt 
wordt zijn vriend. Via deze vriend komt hij meer te weten over zijn familie. 

Waarom verdween zijn vader, die een succesvolle journalist was? Deel uit de reeks Wablief-
boeken, boeken in duidelijke taal voor volwassen beginnende lezers, met een ingesproken 
versie op cd-rom.  
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Punt : wat zeg je? / Kregting, Marc. - Antwerpen: Vrijdag, 2015. - 78 p.. - 
(Wablieft-boeken). - ISBN: 978-94-6001-407-9: 7,95 EUR  
Doelgroep: 15+  
URL: http://www.wablieft.be/boeken/lestips/lessen-bij-wablieft-boeken 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 

  
Iedereen die schrijft, gebruikt wel een punt. Je zet dat teken aan het eind 
van een zin. Dan is die voorbij. Wat is een punt eigenlijk? Marc Kregting had 
niet meteen een antwoord. Daarom schreef hij er een boek over. Hij haalde 

er allerlei soorten tekst bij: een brief, een sprookje, een gedicht,... Kregting droomde ervan 
zijn boek af te sluiten zonder punt, maar met het langste woord uit het Nederlands. Zo werd 
Punt een grappig boek. Een vreemd boek. Iets zonder einde.  
 

Verloren in je hoofd : Leven met dementie / Carpentier, Nathalie. - 
Antwerpen: Vrijdag, 2014. - 64 p.. - (Wablieft-boeken). - ISBN: 978-94-
6001-305-8: 7,95 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.5.5 wabl  
Vindplaats Turnhout: TAAL 4.5.5 wabl 

  
Mensen met dementie zijn niet gek. Ze vergeten soms alleen veel. Het ene 
moment zijn ze er nog. Het volgende moment lopen ze verloren in hun eigen 
hoofd. Wat doet dementie echt met een persoon, en met zijn omgeving? 

Partners en mensen met dementie vertellen. Deel uit de reeks Wablieft-boeken, boeken in 
duidelijke taal voor volwassen beginnende lezers, met een ingesproken versie op daisy-rom.  

 
 MEDICA FR.NL.EN: Woordenboekje 
FR/NL/EN voor de ziekenhuizen / Huis van 
het Nederlands Brussel. - Brussel: Huis van 
het Nederlands, 2018. - 101 p.: 5,00 EUR  
Doelgroep: Volwassenen  
URL: 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 7 zakw  
Vindplaats Turnhout: TAAL 7 zakw  
 
Dit woordenboekje helpt je om in het Frans, het Nederlands of het Engels te communiceren 
met patiënten en bezoekers. Het boekje bevat zinnen en woorden voor alle frequente 
situaties: aan het onthaal, tijdens een onderzoek, in de kamer. Medica FR.NL.EN is een 
publicatie van het Huis van het Nederlands Brussel, ontwikkeld op initiatief van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en in samenwerking met het Huis voor Gezondheid, de 
Europaziekenhuizen en de Iris-ziekenhuizen.  

http://www.wablieft.be/boeken/lestips/lessen-bij-wablieft-boeken
https://www.huisnederlandsbrussel.be/publicaties
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Education changes lives / Merens, Erik. - Brussel: VVOB, 
2012. - 120 p.. - ISBN: 978-90-78083-65-8 
Doelgroep: Volwassenen 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 
jaar  
Vindplaats Antwerpen: WBE 1.6 educ  
Vindplaats Turnhout: WBE 1.6 educ 

  
Tien fotografen gingen op wereldreis met als opdracht 
de impact van de educatieprogramma's van VVOB op het 

dagelijks leven van kinderen en jongeren beter te begrijpen. Het mondde uit in een kleurrijk 
fotoboek met diverse perspectieven en ideeën. 

 
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: Volwassenen 11-12 jaar 13-14 jaar 15-16 jaar 17-18 jaar  
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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Mind, Set, Grow!: Inspiratiebox voor leraren / Van Camp, Tinne; 
Goossens, Katrien. - Leuven: UC Leuven-Limburg, 2018. - Graphic novel 
'Kamp Bravo', posterset (7), inspiratiegids, fiches breinologie (21), 
begeleidende brief 
Doelgroep: 5-12 jaar  
URL: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-
lesvoorbereiding-eerste-graad-2018_tcm5-132864.pdf  
URL: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-
lesvoorbereiding-tweede-graad-2018_tcm5-132868.pdf  

URL: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/mind-set-grow-lesvoorbereiding-derde-graad-
2018_tcm5-132869.pdf 
Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.5 mind ; handcollectie  
Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.5 mind 
  
Het pakket "Mind, Set, Grow!" is gebaseerd op de mindsettheorie van professor Carol Dweck 
van de Stanford-universiteit die aantoont dat de leerhouding bepaald wordt door 
dieperliggende opvattingen waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Wie ervan uitgaat dat onze 
hersens soepel zijn en nog kunnen ontwikkelen, is meer gemotiveerd om uitdagingen aan te 
gaan en niet op te geven na een fout. Het pakket bevat de graphic novel 'Kamp Bravo' die het 
thema "mindset en het brein" tot leven brengt. In het verhaal beleeft hoofdpersonage Theo 
de meest grappige en verbeeldingsrijke avonturen. Via de personages en het verhaal maken 
de kinderen op een prikkelende, speelse en humoristische manier kennis met themas zoals 
lukken, mislukken, bang zijn om fouten te maken en de moed vinden om ervoor te gaan. 
Daarnaast bevat het pakket een inspiratiegids die dient als leidraad met theoretische 
achtergrond, inspirerende voorbeelden en reflectievragen. De lesvoorbereidingen voor de 
workshops vind je ook online terug. Het pakket werd ontwikkeld door Hogeschool UCLL en 
uitgeverij Eenhoorn op vraag van de provincie Vlaams-Brabant.  
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